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Resposta ao procedimento de consulta pública relativa ao pedido da NOS de adoção de 

medidas provisórias e urgentes no contexto da ORAC e da ORAP 

 

II. Introdução 

A Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (doravante abreviadamente designada por 

“Vodafone” ou “empresa”) vem, pelo presente, pronunciar-se sobre o procedimento de Consulta 

Pública relativa ao pedido da NOS de adoção de medidas provisórias e urgentes no contexto da ORAC 

e da ORAP (doravante abreviadamente designado por “Consulta” ou “SPD”). 

Os comentários ora tecidos constituem a posição da Vodafone sobre a Consulta supra mencionada, 

podendo sofrer alterações em virtude dos desenvolvimentos de mercado ou de novas decisões ou 

projetos de decisão que a ANACOM venha futuramente a aprovar neste contexto ou noutro com ele 

direta ou indiretamente relacionado.  

Nesta medida, a Vodafone reserva-se o direito de alterar ou retificar a posição refletida no presente 

documento no que respeita às matérias aqui tratadas ou quaisquer outras com elas relacionadas. 

 

III. Comentários  

A Vodafone concorda, no essencial, com os comentários e posição demonstrada pela NOS no seu 

pedido de adoção de medidas provisórias, nomeadamente, no que respeita ao elevado encargo que 

a utilização das infraestruturas que integram a Oferta de Referência de Acesso a Condutas (doravante 

abreviadamente designada por “ORAC” ou “oferta”) e a Oferta de Referência de Acesso a Postes 

(doravante abreviadamente designada por “ORAP” ou “oferta”) representa para as beneficiárias, a 

ausência de revisão dos preços das Ofertas e a forma como tal condiciona e tem impacto direto nos 

planos de expansão de rede e investimentos a realizar. 

É, por esses motivos, premente que se proceda à revisão das Ofertas em matéria de preços praticados 

pelos serviços, bem como a revisão dos próprios modelos de custeio associados às Ofertas. 

A Vodafone não pode, no entanto, concordar com a ANACOM quando indica que o procedimento de 

consulta pública referente à revisão de preços da oferta de referência de acesso a condutas (ORAC) 

e da oferta de referência de acesso a postes (ORAP) da MEO (doravante abreviadamente designado 

por “SPD preços”) é suficiente para colmatar e agregar o pedido da NOS e, por esse motivo, corrige o 

pretendido pela NOS. 
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Pese embora o SPD preços integre a redução de preços de alguns serviços das Ofertas, 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. 

Para o efeito, remete-se e dão-se como reproduzidos todos os comentários tecidos pela Vodafone 

naquela sede, os quais terão, necessariamente, de ser tidos em conta no presente processo de 

consulta pública. 


