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1. INTRODUÇÃO 

Em 15 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) aprovou o Sentido Provável de Decisão (SPD) relativo à adoção 

de medidas urgentes e provisórias no contexto da Oferta de Referência de Acesso a 

Condutas (ORAC) e da Oferta de Referência de Acesso a Postes (ORAP), na sequência de 

pedido apresentado pela NOS Comunicações, S.A., em 16 de dezembro de 2021. 

Foi igualmente deliberado submeter este SPD a audiência prévia dos interessados, nos 

termos do artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), bem 

como ao procedimento geral de consulta, previsto no artigo 8.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas (LCE), tendo sido fixado, em ambos os casos, o prazo de 20 dias úteis para os 

interessados, querendo, se pronunciarem, por escrito e em língua portuguesa1. 

O procedimento geral de consulta iniciou-se em 16 de fevereiro de 2022, com a publicação 

do SPD no sítio da ANACOM na Internet, pelo que os comentários sobre o mesmo deviam 

ser apresentados até 16 de março de 20222. Todavia, o prazo do referido procedimento foi 

posteriormente prorrogado até 23 de março de 2021, por deliberação do Conselho de 

Administração da ANACOM adotada em 15 de março de 20223.  

Neste contexto, foram, tempestivamente, recebidas as pronúncias das seguintes entidades: 

• MEO – Serviço de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

• NOS Comunicações, S.A. (NOS); 

• Onitelecom – Informações, S.A (ONI); 

• Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

Nos termos dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, aprovados por deliberação 

de 12 de fevereiro de 20044, a ANACOM analisa as pronúncias recebidas e disponibiliza um 

relatório contendo uma referência às mesmas e uma apreciação global que reflete o 

entendimento desta Autoridade em relação às questões, em matéria de facto e de direito, 

com relevância para a decisão, fundamentando as opções tomadas. Contudo, atendendo ao 

carácter sintético do relatório, tal não dispensa a consulta das pronúncias recebidas. 

 
1 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1716641.  
2 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1716628. 
3 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1718467  
4 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715  

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1716641
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1716628
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1718467
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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Assim, de acordo com os mesmos procedimentos, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na 

Internet todas as pronúncias recebidas, salvaguardando a informação que os interessados 

tenham identificado claramente como confidencial e que tenha sido reconhecida como tal por 

esta Autoridade. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa ao pedido de adoção de 

medidas urgentes e provisórias no contexto da ORAC e da ORAP, apresentado pela NOS. 

2. APRECIAÇÃO DAS PRONÚNCIAS 

2.1. A MEO refere concordar com a análise efetuada pela ANACOM e com o sentido da 

decisão ora em apreço, entendendo que a análise constante do SPD relativo à revisão de 

preços da ORAC e da ORAP, ao concluir pela redução dos preços destas ofertas em 35% e 

20%, respetivamente, é suficiente para atestar a absoluta desproporcionalidade do pedido 

da NOS que, a ser atendido, induziria margens negativas substanciais nas ofertas ORAC e 

ORAP da MEO. 

A empresa refere ainda que se poderia questionar porque razão a NOS, com base na 

comparação que realizou com outros países, da qual conclui que a ORAC e a ORAP são as 

ofertas mais caras, com desfasamentos próximos de 50%, ainda não tomou a iniciativa de 

corrigir os seus próprios preços de acesso a este tipo de infraestruturas, uma vez que são 

mais elevados do que os da MEO, conforme demonstra a ANACOM no SPD sobre a revisão 

dos preços da ORAC e da ORAP, e quando sabe que o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 

maio, lhe impõe a obrigação de orientar estes preços para os custos. 

2.2. Na sua pronúncia, a NOS salienta o facto de entender que a ANACOM expressamente 

reconhece que os preços praticados pela MEO não se orientam para os custos e que tal se 

traduz, conforme já assinalado pela própria Comissão Europeia, num prejuízo efetivo, não 

apenas para os operadores económicos que atuam no mercado das telecomunicações (e 

que, nesse contexto, concorrem diretamente com a MEO), como, igualmente, para os 

próprios beneficiários finais de tais serviços. 

A empresa entende ainda que a ANACOM considera não estarem reunidos os pressupostos 

previstos no artigo 9.º da LCE para a adoção de medidas provisórias, que se caracterizam 

justamente pela sua imediaticidade, excecionalidade e urgência, por uma dupla ordem de 

razões, a saber: 
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(i) por considerar relevante a circunstância de, na mesma data, ter adotado outro SPD 

relativo à revisão dos preços da ORAC e da ORAP, no qual projeta uma redução dos 

preços praticados pela MEO, em 35 % na ORAC e em 20 % na ORAP, com efeitos 

retroativos à data da sua adoção; 

(ii) por considerar ser irrazoável a aplicação de uma baixa de preços que prescindisse de 

uma análise aturada do mercado e da pronúncia dos interessados, designadamente da 

MEO e das beneficiárias. 

A NOS considera, porém, que se a primeira razão poderia, de forma aparente e abstrata, 

justificar a recusa de adoção das medidas provisórias por si solicitadas (uma vez que a 

iminência de uma decisão definitiva e final, ademais com efeitos retroativos, sobre a redução 

dos preços como que consumiria a utilidade prática e efetividade das medidas requeridas 

pela NOS), a mesma acaba como que por fer[ir] de morte a segunda razão, pois é a própria 

ANACOM a admitir que seria irrazoável a adoção de tais medidas, sem que tal fosse 

precedido de uma análise aturada e, bem assim, da pronúncia do mercado. 

A empresa acrescenta que, no seu entendimento, as medidas provisórias previstas no artigo 

9.º da LCE inscrevem-se entre os poderes típicos de administração ativa de que se acham 

dotadas as autoridades reguladoras e servem o propósito de garantir a integridade da ordem 

pública económica sectorial, sempre que razões excecionais e urgentes o reclamem, 

tratando-se de medidas inscritas num poder cautelar geral das autoridades administrativas 

ou de verdadeiros atos administrativos provisórios, sujeitos a uma cláusula acessória mista 

ou atípica, sempre que os poderes públicos não disponham ainda de um esclarecimento cabal 

dos pressupostos do tipo legal de ato a praticar. 

A empresa considera assim, na sua pronúncia, estarem verificados os requisitos para a 

adoção de medidas urgentes, a saber: (i) está em causa o justo receio, no caso concreto, de 

uma lesão qualificada (grave) de certos interesses, públicos ou privados, dignos de tutela; (ii) 

a proteção desses interesses reclama uma intervenção marcada pelo signo da urgência 

(imediaticidade); (iii) as medidas a tomar revelam-se objetivamente adequadas à prevenção 

da lesão receada, o que implica não apenas a sua proporcionalidade em sentido amplo (nas 

suas dimensões de necessidade, adequação e proibição do excesso), como, ainda, que as 

mesmas tenham um âmbito de vigência temporalmente delimitado (temporaneidade). 

Consequentemente, considera a NOS não resultar outra alternativa à ANACOM senão adotar 

as medidas provisórias por si solicitadas e cuja necessidade tem vindo a ser reivindicada, 
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pelo menos, desde 2017, e com as quais se pretende garantir o tempo necessário para a 

ANACOM decidir bem, ou seja, para desenvolver a análise aturada e as consultas ao 

mercado que refere não prescindir. Acrescenta que este é o propósito das medidas 

provisórias (assegurar que os decisores têm o tempo necessário para decidir bem sem que 

o seu decurso prejudique os interesses em jogo) e que se verifica, no entender da NOS, de 

forma absolutamente necessária no caso presente. 

Defende a empresa que a argumentação da ANACOM milita no seu sentido, dado que não 

prescinde de uma análise aturada e de consulta ao mercado, o que é contraditório com a 

iminência de uma decisão final, acrescendo que, mesmo que assim seja, tal não significa que 

o procedimento cessa nessa fase, podendo ser objeto de eventual impugnação. 

Finalmente, a NOS considera que os efeitos retroativos associados à decisão final de revisão 

de preços da ORAC e ORAP, não resolvem, por si, a necessidade das medidas provisórias, 

na medida em que, até que tal decisão se estabilize definitivamente no ordenamento jurídico, 

a empresa e os demais operadores, com exceção da MEO, vão ter de continuar a suportar 

os preços mensais de ocupação de condutas e subcondutas ORAC e o preço de fixação de 

cabos em poste, com a concomitante afetação da sua capacidade de investimento nas suas 

redes fixas e móveis (4G e 5G) e, bem assim, com os efeitos reflexos nocivos que daí advirão, 

seja para os consumidores, seja para o próprio Estado; para já não falar na própria distorção 

das condições de concorrência no mercado, com a MEO a beneficiar assumidamente das 

vantagens financeiras do recebimento dos valores em excesso (correspondentes às margens 

excessivas), e os seus concorrentes nos serviços de rede fixa e móvel a financiarem essas 

vantagens. 

A empresa entende, assim, que o caso em apreço serve de exemplo de escola sobre a 

aplicação de medidas urgentes no que respeita a alterações de ofertas de referência, 

defendendo que nada na lei inculca a ideia de que as medidas previstas no artigo 9.º da LCE 

e no CPA não seriam aplicáveis a alterações a ofertas de referência ou a preços que foram 

objeto de decisões regulatórias.  

A NOS finaliza a sua pronúncia referindo que outra alternativa não resta que não seja a de 

concluir pela absoluta necessidade e razoabilidade de adoção pela ANACOM das medidas 

provisórias. 

2.3. A ONI entende que o lançamento do procedimento de revisão de preços da ORAC e da 

ORAP não é incompatível com a adoção imediata das medidas urgentes e provisórias 
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solicitadas pela NOS, dado que o primeiro dos procedimentos terá uma duração expectável 

não inferior a 12/18 meses. Ademais, considerando que as medidas provisórias caducam, 

salvo norma especial, no prazo de 180 dias a contar da data da instauração do procedimento 

administrativo (cfr. artigo 90.º do Código do Procedimento Administrativo), entende a ONI que 

a aprovação da referida decisão de revisão dos preços manter-se-ia absolutamente 

necessária e tempestiva. 

A ONI considera que a adoção das referidas medidas urgentes e provisórias visa 

efetivamente salvaguardar e promover a concorrência, defender os interesses dos 

utilizadores, bem como os do País em geral, sendo que partilha do entendimento da NOS de 

que os preços da ORAC e ORAP não orientados para os custos implicam a alocação de 

recursos financeiros em serviços contratados à MEO e a consequente redução de capacidade 

de investimento em rede e recursos próprios que, de outra forma, poderia ser utilizada para 

reforçar a cobertura e competitividade da oferta dos operadores. 

A ONI entende ainda que, não obstante o SPD de revisão de preços da ORAC e da ORAP 

prever a produção de efeitos retroativos à data de 15 de fevereiro de 2022, uma decisão 

urgente e provisória que impusesse uma redução, com efeitos imediatos, nos termos ali 

projetados, teria um efeito muito positivo no setor das comunicações, permitindo aos 

operadores adaptar, desde já, os seus planos de investimento. A empresa considera que uma 

medida provisória como a requerida não seria irrazoável ou desproporcional, sendo antes 

injustificada a possibilidade conferida à MEO de não rever os preços em questão desde 2006 

e 2010, quando as ofertas têm sido alvo de fortes medidas de regulação ex ante. 

Para a empresa, uma vez que compete à MEO, enquanto operador com Poder de Mercado 

Significativo, ajustar os preços de acesso a ofertas reguladas à obrigação de preços 

orientados para os custos, o exercício de revisão de preços promovido pela ANACOM apenas 

se revela necessário porque a MEO optou pela inércia e, ao que tudo indica, beneficiou e 

continua a beneficiar largamente desse comportamento, forçando o Regulador a adotar uma 

decisão que apenas visa implementar e tornar efetiva uma obrigação que há muito impende 

sobre a MEO. 

Assim, considera e conclui a ONI que as medidas urgentes e provisórias propostas pela NOS 

se afiguram necessárias, adequadas e proporcionais ao desiderato de regulação prosseguido 

pela ANACOM. 
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2.4. A VODAFONE refere concordar, no essencial, com os comentários e posição 

demonstrada pela NOS, nomeadamente, no que respeita ao elevado encargo que a utilização 

das infraestruturas que integram a ORAC e a ORAP representa para as beneficiárias, à 

ausência de revisão dos preços das referidas Ofertas e a forma como tal condiciona e tem 

impacto direto nos planos de expansão de rede e investimentos a realizar. 

Nesse sentido, a empresa salienta não poder concordar com a posição da ANACOM de que 

o SPD de revisão de preços daquelas ofertas é suficiente para colmatar e agregar o pedido 

da NOS e, por esse motivo, corrige o pretendido pela NOS.  

Referindo considerar que é necessário e urgente ir muito mais além do que a mera redução 

dos preços de alguns serviços com efeitos retroativos muito diminutos, bem como proceder 

a uma revisão urgente dos modelos de custeio subjacentes ao cálculo dos custos com as 

Ofertas, entende a VODAFONE dever remeter e dar como reproduzidos todos os comentários 

que tece naquela sede. 

2.5. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista e compreende as preocupações manifestadas pelas empresas supra 

identificadas, atenta a relevância que as ofertas grossistas reguladas disponibilizadas pela 

MEO, no caso a ORAC e a ORAP, assumem no âmbito da regulação de mercados e que 

constituem instrumentos fundamentais para a promoção de uma concorrência sustentada nos 

mercados de redes e serviços de comunicações eletrónicas e, em especial, para a promoção 

do investimento em redes de alta velocidade pelos operadores alternativos. 

Da análise das pronúncias apresentadas resulta que, com exceção da MEO, a generalidade 

das entidades manifesta a sua discordância com a decisão da ANACOM, de indeferir o pedido 

de adoção de medidas urgentes e provisórias no contexto da ORAC e da ORAP. 

Contudo, importa salientar que uma parte substancial dos comentários se refere à matéria 

que é objeto do «Sentido Provável de Decisão sobre Revisão de Preços da Oferta de 

Referência de Acesso a Condutas (ORAC) e da Oferta de Referência de Acesso a Postes 

(ORAP) da MEO», pelo que, por essa razão, não serão considerados nesta sede, ainda que 

se trate de procedimento corelacionado com este. 

Assim, no que se prende com o SPD ora em apreço, a NOS e a ONI defendem estarem 

verificados os requisitos para a adoção das medidas provisórias e urgentes solicitadas pela 



 
 

7 

 

NOS, considerando, por isso, que não resta outra alternativa à ANACOM que não seja a de 

as adotar. A NOS entende ainda que a fundamentação da ANACOM é contraditória, ficando 

patente, a seu ver, que é necessário garantir o tempo necessário para a ANACOM decidir 

bem, com base na análise aturada e as consultas ao mercado que refere não prescindir. 

De facto, o artigo 9.º da LCE, confere, tal como a NOS bem refere, poderes para a ANACOM, 

em circunstâncias excecionais, adotar medidas imediatas, proporcionadas e provisórias, 

quando considerar necessária uma atuação urgente para salvaguarda da concorrência ou 

defesa dos interesses dos utilizadores. 

Porém, de acordo com a letra da citada norma, a ANACOM pode adotar medidas provisórias, 

ou seja, está em causa uma prerrogativa desta Autoridade Reguladora, a decidir no âmbito 

da discricionariedade de ação que a lei lhe confere. Neste sentido, mesmo nos casos em que 

se podem considerar verificados os pressupostos previstos na norma, a ANACOM ainda 

assim tem margem discricionária para não adotar uma qualquer medida provisória. Vale isto 

por dizer que, contrariamente ao defendido pela NOS e pela ONI, podem restar outras 

alternativas à ANACOM que não seja a de adotar a medida requerida pela NOS. 

Ora, tal como se refere no SPD em apreço, a ANACOM entende que a análise e eventual 

ponderação do pedido da NOS fica prejudicada pela adoção do «Sentido Provável de Decisão 

sobre Revisão de Preços da Oferta de Referência de Acesso a Condutas (ORAC) e da Oferta 

de Referência de Acesso a Postes (ORAP) da MEO», no qual se estabelece uma redução de 

preços (máximos) das respetivas mensalidades, com efeitos retroativos à data da sua 

aprovação. 

No entendimento da ANACOM, a adoção a final do referido SPD com efeitos retroativos vai 

ao encontro dos fins pretendidos com o requerimento da NOS, dado que reflete a projetada 

redução de preços não só num momento passado, em que a mesma já seria exigível, mas 

também e naturalmente para o futuro, assegurando às beneficiárias a possibilidade de melhor 

preparem a sua estratégia de negócio. 

Por outro lado, tal como a ANACOM salientou no referido SPD, não se considera existirem 

fundamentos para uma intervenção que deve ter uma natureza excecional e cujo desiderato 

pode ser assegurado com a redução de preços com efeitos retroativos. 

Com efeito, não se está numa fase que medeie procedimentos de revisão dos referidos 

preços e que, como tal, justifique a adoção excecional, pontual ou não regular, de medidas 
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provisórias e imediatas para, com urgência, salvaguardar a concorrência ou a defesa dos 

interesses dos utilizadores. 

Acresce que não está demonstrado que a eventual salvaguarda da concorrência que as 

interessadas defendem estar em causa se reconduza a uma situação que seja irreparável ou 

de difícil reparação ou que constitua um obstáculo inultrapassável à participação dos 

interessados no mercado e que, como tal, exija uma atuação urgente desta Autoridade 

Reguladora. A atribuição de efeitos retroativos à decisão final de revisão de preços da ORAC 

e da ORAP permite que seja realizado um acerto de contas ou a assunção de créditos que 

colmatam o diferencial de preços que resultam da aplicação da referida decisão, afastando 

assim a necessidade de uma intervenção urgente e provisória. 

Acresce que a ANACOM mantém o entendimento de que a adoção de uma medida urgente 

e provisória nos termos requeridos pela NOS, ou seja, que passasse pela aplicação imediata 

de uma redução (cega) de 50% dos preços de ocupação de condutas e subcondutas 

praticados no âmbito da ORAC e do preço do preço de fixação de cabo em poste praticado 

no âmbito da ORAP, sem a devida análise e pronúncia do mercado, e sem ter em conta a 

obrigação de orientação dos preços para os custos que impende sobre a MEO, revelar-se-ia 

irrazoável, não devendo de tal facto ser extrapolada, sem mais, a conclusão de que o 

procedimento se revelará moroso e prejudicial para os interesses do mercado.  

Finalmente, nota-se que nos seus comentários, a VODAFONE apenas refere concordar, no 

essencial, com os comentários e posição demonstrada pela NOS no seu pedido de adoção 

de medidas provisórias, pelo que a ANACOM entende que os entendimentos acima 

explanados se estendem à posição assumida pela empresa. 

3. CONCLUSÃO 

Na sequência da análise dos contributos recebidos no âmbito do procedimento geral de 

consulta e de audiência prévia dos interessados a que foi submetido o SPD relativo ao pedido 

da NOS de adoção de medidas urgentes e provisórias no contexto da ORAC e da ORAP, a 

ANACOM entende ser de manter na íntegra o sentido da sua decisão, na qual se propugna 

pelo indeferimento do referido pedido da NOS, sendo apenas atualizadas as referências ao 

projeto de decisão final de revisão de preços no âmbito da ORAC e da ORAP. 


