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“Análise dos preços das ofertas grossistas suportadas em redes de alta velocidade 

rurais e proposta de redução de preços das ofertas da Fibroglobal” 

Prorrogação do prazo de audiência prévia 

1. Por comunicação recebida em 07.12.2017, a Vodafone Portugal – Comunicações

Pessoais, S. A. (Vodafone) requereu à ANACOM a prorrogação, até 05.01.2018, do prazo

de resposta à audiência prévia sobre o sentido provável de decisão do Contraente público

de acolher a proposta de “Análise dos preços das ofertas grossistas suportadas em redes

de alta velocidade rurais e proposta de redução de preços das ofertas da Fibroglobal”,

aprovada pela ANACOM em 24.11.2017.

A Vodafone sustenta o seu pedido (i) na especificidade da matéria que, em seu entender,

exige uma ponderação cuidada dos pressupostos que serviram de base à análise e

comparação, por parte da ANACOM, dos preços praticados pela Fibroglobal e pela DST,

e da adequabilidade da redução de preços proposta, (ii) na extrema relevância e impacto

que o sentido provável de decisão tem para o mercado, designadamente para o negócio

da Vodafone e dos restantes operadores, e (iii) no facto de o período de pronúncia ser

tradicionalmente um período típico de férias, condicionando os recursos disponíveis e o

acesso à informação necessária para a preparação de uma posição detalhada, integral e

fundamentada.

2. Por carta recebida em 12.12.2017, a Fibroglobal – Comunicações Eletrónicas, S.A.

(Fibroglobal) solicitou também à ANACOM a prorrogação do referido prazo de audiência

prévia desta feita por um período mínimo de 15 dias úteis.

Para tanto, a empresa alega que (i) o processo administrativo contém diversos elementos

e informações, da ANACOM e de terceiros, que exigem uma avaliação minuciosa que, no

seu entender, não é possível levar a cabo no prazo de audiência prévia inicialmente

concedido e que (ii) o atual período, que antecede a época festiva e o fecho do ano,

dificulta a recolha, tratamento e análise da informação necessária para um exercício

adequado e não meramente formal do seu direito de audiência prévia.
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3. Analisados os argumentos de ambas as empresas, e: 

(a) tendo em conta que o período em que decorre a referida audiência prévia acabará por 

colidir com a época festiva, o que é suscetível de limitar a disponibilidade das equipas 

de trabalho das empresas; 

(b) considerando que, não obstante ter sido concedido um prazo de 15 dias úteis, que se 

entendeu, dada as especificidades da matéria, adequado para a pronúncia dos 

interessados, a concessão de uma prorrogação não será lesiva para a conclusão do 

procedimento;  

(c) sopesando que uma participação tão fundamentada quanto possível abona a favor de 

uma melhor decisão do procedimento; e 

(d) atendendo que se encontra pendente a decisão sobre um pedido de acesso ao 

processo administrativo, apresentado pela Fibroglobal; 

entende-se ser não só justificada como, também, indispensável a prorrogação do prazo 

da referida audiência prévia. 

4. Assim, o Conselho de Administração da ANACOM, nos termos do despacho do 

Secretário de Estado das Infraestruturas de 22.11.2017 e ao abrigo das alíneas m) do 

n.º 1 do artigo 26.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de 

março, delibera: 

(a) Deferir os pedidos supra enunciados, prorrogando até 26 de janeiro de 2018 o prazo 

de audiência prévia sobre o sentido provável de decisão do Contraente público de 

acolher a proposta de “Análise dos preços das ofertas grossistas suportadas em redes 

de alta velocidade rurais e proposta de redução de preços das ofertas da Fibroglobal”, 

aprovada pela ANACOM em 24.11.2017.  

(b) Notificar os interessados desta decisão, dando conhecimento da mesma ao Secretário 

de Estado das Infraestruturas. 

Lisboa, 18 de dezembro de 2017. 


