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1. Enquadramento 

A MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO ou Requerente), mediante 

comunicação de 15.02.2018, solicitou a intervenção da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM), no âmbito do procedimento de resolução administrativa de litígios 

previsto no artigo 10.º da Lei das Comunicações Eletrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro, na sua atual redação – LCE), e, ainda, no n.º 7 do artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio (DL 123/2009), por alegada atuação irregular da 

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone ou Requerida), relativamente 

aos procedimentos previstos e regulados pela Oferta de Referência para Acesso a Postes 

(ORAP), em concreto, quanto à instalação de drops de clientes.  

Por deliberação de 21.06.2018, o Conselho de Administração da ANACOM, na prossecução 

das atribuições previstas nas alíneas a), b), c) e g) do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, no exercício dos poderes previstos 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º dos mesmos Estatutos e, bem assim, das competências 

previstas no artigo 10.º da LCE, ao abrigo do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 26.º dos 

Estatutos, deliberou, aprovar o projeto de decisão (sentido provável de decisão - SPD) relativo 

ao “Pedido de intervenção para resolução administrativa de litígios - Incumprimento de 

procedimentos de instalação de drops de cliente no âmbito da Oferta de Referência para 

Acesso a Postes”. 

Esta deliberação foi submetida a audiência prévia das interessadas, nos termos e para os 

efeitos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). As partes 

foram regularmente notificadas1 mediante Ofícios expedidos, através de registo com aviso de 

receção, em 22.06.2018, tendo sido fixado em 10 (dez) dias úteis o prazo de pronúncia.  

A MEO e a Vodafone apresentaram, em tempo – ambas em 09.07.2018 –, as suas pronúncias 

ao projeto de decisão, considerando-se devidamente exercido o direito de audiência prévia 

por cada uma das interessadas, no âmbito do presente pedido de intervenção para a 

resolução de litígios, nos termos e para os efeitos do CPA. 

O presente relatório, que constitui parte integrante da decisão final, apresenta a síntese das 

pronúncias recebidas, bem como o respetivo entendimento da ANACOM em relação às 

questões com relevância para a decisão, fundamentando as opções tomadas a final. O 

                                                            
1 Conforme Avisos de Receção assinados (por ambas) em 25.06.2018. 
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caráter sintético do relatório não dispensa a consulta integral das pronúncias para completa 

compreensão das posições manifestadas. 

2. Síntese das pronúncias e entendimentos da ANACOM  

2.1 Comentários gerais das interessadas e entendimento da ANACOM 

A MEO manifesta, como comentário geral, a sua concordância com o SPD proferido por esta 

Autoridade, “subscrevendo e acompanhando o entendimento expresso pela ANACOM na sua 

quase totalidade”.  

Afirma, também, a MEO que o entendimento da ANACOM sobre a matéria deverá, também, 

ser explicitado e ficar refletido no âmbito do procedimento em curso sobre as alterações à 

ORAC (Oferta de Referência de Acesso a Condutas) e à ORAP, com vista a uma “clarificação 

generalizada das regras aplicáveis à instalação de drops e consequente diminuição do 

potencial de conflito entre os operadores a este respeito”.    

Por sua vez, a Vodafone alega, a título geral, que mantém o entendimento expresso no 

requerimento de 05.07.2018, que apresentou à ANACOM no sentido de lhe ser dada a 

possibilidade de exercer o seu direito de participação, em concreto ao contraditório, sem o 

qual a Autoridade não poderá, na sua opinião, realizar um juízo de mérito sobre a questão 

que lhe foi submetida ao abrigo do artigo 10.º da LCE.  

Ainda assim, a Vodafone opta por manifestar, “ainda que de forma sumária e não exaustiva, 

a sua perplexidade face à abordagem seguida pela ANACOM (…) designadamente no que 

toca a vários pressupostos errados em que baseia a sua análise preliminar da questão em 

litígio”, detalhando depois os vários aspetos com os quais discorda.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a concordância genérica da MEO com o SPD. Porém, é importante 

proceder a alguns esclarecimentos sobre diversas considerações que são apresentadas pela 

MEO com base em citações descontextualizadas do SPD, por forma a evitar que se gerem 

equívocos quanto ao que é, na realidade, o entendimento da ANACOM sobre a matéria em 

diferendo. Assim:  

Em primeiro lugar, a MEO transcreve parcialmente o teor do SPD quanto ao seguinte trecho 

«Com efeito, vem este SPD não só dar razão à Altice Portugal, como deixar bem claro que 

“não há fundamento para a Vodafone ter deixado de utilizar o procedimento” em causa» 

(agora sublinhado) – quando a frase da ANACOM tem que ser lida na íntegra.  
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Com efeito, a ANACOM no SPD refere-se ao “procedimento associado aos pedidos de 

intervenção para instalação de drop de cliente, conforme previsto na versão 3.1 da Oferta” 

(vide a página 19 do SPD, agora sublinhado). Ou seja, a expressão “em causa”, utilizada 

agora pela MEO, parece querer referir o procedimento adotado pela empresa em 2015 e, 

nessa medida, induz em erro. Isto porque a ANACOM não emite – como pretende a MEO 

fazer crer através do recurso a uma transcrição incompleta do teor do SPD – posição 

referente ao procedimento criado por essa empresa em 2015, referindo-se (tão só) à versão 

3.1 da ORAP. 

Em segundo lugar, a expressão “interpretação errónea” que é utilizada pela ANACOM, e a 

de que a MEO se socorre para aludir ao “incumprimento da Vodafone”, deve ser lida, 

exatamente conforme consta na mesma página 19 do SPD, ou seja, no seguinte contexto: “a 

Vodafone decidiu unilateralmente deixar de cumprir as regras que se encontram plasmadas 

na Oferta em matéria de instalação de drops de cliente, com base numa interpretação errónea 

quanto ao valor do que é referido por esta Autoridade no relatório da consulta pública sobre 

a análise dos Mercados 3a e 3b e na decisão de suspensão das alterações à ORAP.” (agora 

sublinhado).  

Em terceiro lugar, clarifica-se que o que é “desprovido de qualquer sentido”, nas palavras da 

ANACOM (citadas pela MEO na sua pronúncia), é o “argumento da Vodafone (…) de que a 

exigência que a MEO começou a fazer aquando da sua mudança de gestão em dezembro 

de 2015 de receber um pedido por parte das beneficiárias para a instalação de um cabo de 

cliente (“drop” de cliente) não é admissível, por não respeitar as deliberações da ANACOM 

entre outros aspetos, também na parte em que se destinavam a implementar o princípio da 

equivalência de inputs” (agora sublinhado). E isto porque o referido procedimento foi 

apresentado pela MEO em 2015 e o princípio da equivalência de inputs foi determinado pela 

ANACOM muito depois – em março de 2017, no âmbito da sua decisão sobre a análise dos 

Mercados 3a e 3b (tudo conforme página 20 do SPD). 

Em quarto lugar, e (apenas) para maior precisão, no projeto de decisão está escrito: «a 

Vodafone labora em equívoco quando menciona que no âmbito da versão inicial da ORAP a 

MEO nunca exigiu a apresentação de um pedido para instalação de um drop de cliente, 

quando, na verdade, na Oferta esteve – sempre – previsto que “A instalação de cabos de 

cliente (“drop” de cliente) estabelecidos entre o edifico de cliente e um PL do tipo TAP, PDO 

ou CD/PD, instalado num poste da PTC [agora MEO], não carece de análise de viabilidade 

prévia, devendo ser solicitada no âmbito do serviço de intervenção.”.» (vide página 20 do 

SPD, agora sublinhado).  
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Por último, a MEO remata afirmando que a ANACOM optou corretamente por propor 

“determinar à Vodafone o cumprimento imediato das regras da ORAP (nomeadamente na 

sua versão 3.1, em vigor) no que diz respeito aos procedimentos relativos à instalação de 

drops de clientes” (agora sublinhado). Ora, como é bom de ver, no ponto 1 da decisão da 

ANACOM de 21.06.2018 não consta a expressão “nomeadamente”, tendo esta Autoridade 

determinado (exclusivamente) o cumprimento das regras previstas na versão 3.1 da ORAP, 

em vigor. 

Quanto à posição manifestada pela MEO no sentido de o entendimento da ANACOM no 

âmbito deste procedimento de resolução de litígios ficar refletido no âmbito do procedimento 

em curso sobre as alterações à ORAC e à ORAP, importa deixar claro que se tratam de 

procedimentos completamente distintos. O presente diferendo deve ser dirimido ao abrigo do 

enquadramento legal e regulamentar em vigor, enquanto no procedimento em curso de 

alterações à ORAC e à ORAP, a ANACOM submeteu ao mercado um sentido provável de 

decisão sobre a evolução futura destas regras, no quadro da última análise dos Mercados 3a 

e 3b. Isto significa que a decisão do presente litígio, não impacta direta e necessariamente 

no referido processo evolutivo destas ofertas de referência. 

No que respeita ao entendimento da Vodafone expresso no requerimento que apresentou à 

ANACOM em 05.07.2018, foi o mesmo objeto de decisão desta Autoridade, de 19.07.2018, 

constante do processo administrativo, pelo que se remete na íntegra para o seu teor. Nesta 

oportunidade, realça-se que esta Autoridade concluiu não ter restringido o direito de 

participação da empresa no âmbito do procedimento de resolução administrativa de litígios 

em apreço, nem ter desrespeitado qualquer regra legalmente estabelecida neste âmbito, e 

tendo a Vodafone apresentado, em tempo útil, a sua pronúncia em sede de audiência prévia 

considerou-se que foi devidamente exercido o direito de audiência prévia pela interessada, 

nos termos e para os efeitos do CPA. Tanto assim é que a Vodafone apresenta a sua posição 

sobre o litígio e, embora refira que o faz de forma sumária e não exaustiva, na realidade a 

empresa pronuncia-se sobre o sentido da decisão preconizado pela ANACOM mantendo no 

essencial aquela que já era a sua posição trazida ao conhecimento desta Autoridade pela 

própria Vodafone. 
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2.2 Comentários específicos das interessadas e entendimento da ANACOM 

i. Não aplicação da ORAP à instalação de drops de cliente 

A Vodafone afirma que a posição que assumiu nas cartas dirigidas à MEO sobre a questão 

em litígio foi a de que a versão 3.1 da ORAP contém uma lacuna sobre o procedimento 

aplicável aos pedidos de instalação de cabos de cliente (drops). Alega que tanto assim é que 

a MEO criou um novo procedimento para o efeito em finais de 2015, que a Vodafone 

reconhece ter seguido desde janeiro de 2016 até agosto de 2017, mas sem que tal tenha 

significado que concordasse necessariamente com o mesmo. 

Segundo a Vodafone, o referido procedimento não respeita as deliberações da ANACOM 

quanto à aplicação do princípio da não discriminação (e, em particular, na parte em que se 

destinavam a implementar o Princípio da Equivalência dos Inputs2 ou Edl). Mais, esse 

procedimento não garante o tratamento não discriminatório dos pedidos de instalação de 

drops da Vodafone face aos pedidos colocados pelo departamento retalhista da MEO.  

A Vodafone escreve que a ANACOM parece equivocar-se quando se limita a apontar para o 

facto de a versão da ORAP em vigor ser a versão 3.1 e afirmar que, dessa versão, (parece) 

consta(r) a obrigação de apresentação pela Beneficiária de pedidos para instalação de drops.  

Mais alega que nunca contestou que a versão da ORAP em vigor é a 3.1 nem o conteúdo 

dos pontos da referida versão da Oferta. O que contesta é o procedimento seguido pela MEO 

para o tratamento de pedidos de instalação de drops de cliente, que não é adequado, 

necessário e proporcional e que se encontra muito longe da aproximação da Edl, obrigação 

esta cuja imposição pela ANACOM à MEO era expectável ter no muito curto prazo.  

Ademais, a Requerida refere que a) o procedimento vertido na versão 3.1 da ORAP para 

instalação de drops de cliente nunca foi aplicado pela MEO; b) a MEO passou a exigir à 

Vodafone a colocação de pedidos para instalação de drops de cliente somente a partir de 

meados de 2015; c) os pedidos que, na sequência dessa iniciativa da MEO, a Vodafone veio 

a colocar para a instalação de drops de cliente foram todos realizados ao abrigo de um 

procedimento adicional, ao qual a Vodafone afirma ter “aderido” com o propósito de dar 

sequência a pedidos de instalação de clientes angariados e em vista de angariação; e d) as 

                                                            
2 Em matéria de inputs é feita a referência à deliberação da ANACOM de 23.03.2017 sobre a análise dos mercados 
de acesso local grossista num local fixo (mercado 3a) e de acesso central grossista num local fixo para produtos 
de grande consumo (mercado 3b) e confirmado por essa Autoridade na deliberação de 29.06.2017 sobre medidas 
provisórias e urgentes relativas à suspensão da entrada em vigor das alterações à ORAC e à ORAP introduzidas 
pela MEO em 16.05.2017 e a 30.05.2017. 
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regras da ORAP subjacentes ao litígio em presença nunca foram executadas reciprocamente 

pela MEO e pela Vodafone. 

Neste contexto, a Vodafone conclui que a ANACOM está a alicerçar o seu juízo de mérito da 

questão em litígio em pressupostos erróneos. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM não vislumbra os “pressupostos erróneos” a que a Vodafone se refere no que 

diz respeito ao seu SPD, pois a empresa: 

(i) não contesta que a versão da ORAP em vigor é a 3.1, nem contesta a redação dos pontos 

dessa versão da Oferta que relevam para o litígio em apreço – que como se sabe 

expressamente referem que a instalação de drop de cliente deve “ser solicitada no âmbito 

do serviço de intervenção” (ponto 4.2 da ORAP);  

(ii) apesar do subtítulo desta parte da sua resposta referir-se à “não aplicação da ORAP à 

instalação de drops de cliente”, afinal (apenas) defende a existência de uma lacuna quanto 

ao procedimento aplicável aos pedidos de instalação de drops de cliente e assume que 

voluntariamente aderiu ao procedimento que a MEO criou em 2015 para esse efeito (que 

posteriormente abandonou); e 

(iii) não explica como é que estando a ORAP na sua versão 3.1 em vigor, é legítimo que não 

proceda ao pagamento pela ocupação das infraestruturas da MEO, nem à atualização do 

respetivo cadastro (aspeto, aliás, absolutamente omisso na sua resposta).   

Com efeito, a Vodafone nesta parte da sua pronúncia nada acrescenta (de novo) à vasta 

argumentação apresentada na comunicação de 16.11.2017 em resposta à carta da MEO de 

19.10.2017 e que instrui o pedido de intervenção para a resolução administrativa do litígio, 

bem como à comunicação dirigida diretamente à ANACOM em 05.03.2018 e que contém em 

anexo carta enviada à MEO, na mesma data, sobre o assunto em diferendo e, ainda, à carta 

remetida por email à ANACOM de 15.03.2018. 

A Vodafone repete-se, pelo que nesta sede a ANACOM reitera a posição plasmada no SPD 

segundo a qual “De acordo com a versão 3.1 da ORAP, o procedimento para a solicitação de 

instalação de drop de cliente, enquadra-se no âmbito do serviço de intervenção (conforme 

número 4.4 acima transcrito). Nestes termos, a ORAP prevê clara e expressamente que, para 

efeito de instalação de drop de cliente pelas Beneficiárias, devem as mesmas apresentar um 

pedido (prévio) de intervenção à MEO nos termos do Anexo 3.” (vide página 16 do SPD, 

agora sublinhado).   
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Neste contexto, entende-se que a afirmação da Vodafone de que nunca submeteu pedidos 

visando a instalação de drops de cliente ao abrigo da ORAP, não significa de per se que a 

Oferta (versão 3.1, em vigor) não preveja procedimentos para esse efeito, mas tão só que a 

Vodafone não apresentava pedidos à MEO. Aliás, a MEO informou sobre instalações de 

drops realizadas no período entre 01.12.2014 e 04.04.2016, ou seja, houve instalações de 

drops quase um ano antes da comunicação pela MEO aos operadores (que ocorreu em 

outubro de 2015) do novo procedimento de instalação de drops. 

Quanto à alegação de que “a MEO passou a exigir à Vodafone a colocação de pedidos para 

instalação de drops de cliente somente a partir de meados de 2015”, impõe-se esclarecer que 

a ORAP prevê desde a sua entrada em vigor, em 2010, a possibilidade de as Beneficiárias 

efetuarem a instalação de drops de cliente ao abrigo do serviço de intervenção (sendo que 

tal possibilidade se mantém vertida expressamente na versão 3.1 da ORAP vigente, tal como 

já foi oportunamente referido no SPD). A ANACOM considera que a Vodafone poderia ter 

recorrido a esse serviço para proceder à instalação dos seus drops de cliente. Com efeito, o 

recurso da Vodafone a um – novo – procedimento criado pela MEO em 2015 (e que nunca 

constou da ORAP), visando a instalação de drops de cliente, foi opcional e voluntário, não 

sendo de adesão obrigatória pelas Beneficiárias desta Oferta de Referência (cfr. págs. 16/17 

do SPD).   

Acresce que, tendo a Vodafone em agosto de 2017 cessado voluntariamente a sua adesão 

(cessação essa que, também, foi voluntária) ao procedimento criado pela MEO em 2015 para 

a instalação de drops de cliente, desde então, também não aderiu às regras previstas na 

versão 3.1 da ORAP em vigor (nomeadamente, ao serviço de intervenção) para proceder à 

instalação dos seus drops de cliente. 

A consequência direta dessa não sujeição da Vodafone às regras previstas na ORAP vigente, 

é a de que a Vodafone passou a instalar os drops de cliente usando os postes da MEO à 

revelia de qualquer notificação prévia, sem qualquer pagamento e sem o envio de qualquer 

cadastro à MEO, não cumprindo com as regras definidas nesta Oferta Regulada. Note-se que 

a MEO deixou de poder cadastrar e faturar essas instalações de drops de cliente realizadas 

por esta Beneficiária da ORAP – a Vodafone – nas suas infraestruturas de postes. 

O principal motivo pelo qual a Vodafone (a partir de agosto de 2017) alega ter deixado de 

colocar à MEO pedidos visando a instalação de drops de cliente, é a sua interpretação do 

que a análise de Mercados 3a e 3b da ANACOM recomendou.  
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Porém, como a ANACOM referiu no SPD e que aqui se transcreve para mais fácil clarificação 

“a Vodafone alude à análise de mercados da ANACOM para fundamentar a desnecessidade 

de enviar um pedido prévio de instalação de drop de cliente no âmbito da ORAP, mas omite 

o facto desta Autoridade ter entendido no respetivo Relatório da consulta pública que tal 

«desnecessidade» se refere apenas aos drops de cliente envolvendo unicamente um poste 

da MEO, casos em que bastaria o beneficiário da ORAP enviar à MEO “uma notificação com 

um período de antecedência muito curto” — logo, uma notificação prévia — mas mais do que 

isso omite que não houve qualquer imposição da ANACOM à MEO nesse sentido, mas 

outrossim, uma recomendação.” (vide página 18 do SPD, agora sublinhado). 

Com efeito, o que se conclui é que a Vodafone decidiu unilateralmente deixar de cumprir as 

regras visando a instalação de drops de cliente, que constam da ORAP versão 3.1 (em vigor) 

com base numa interpretação errónea quanto ao valor (entenda-se, jurídico) do que foi 

referido pela ANACOM no relatório da consulta pública sobre a análise dos Mercados 3a e 

3b e na decisão de suspensão das alterações à ORAP. 

E, insista-se, tendo a Vodafone optado por deixar de seguir o procedimento criado em 2015 

pela MEO para os pedidos de instalação de drops, não podia, contudo, ter optado 

liminarmente por deixar de apresentar as solicitações no âmbito do serviço de intervenção 

conforme previsto na versão 3.1 da ORAP em vigor, nem podia deixar de pagar pela 

ocupação dos postes, bem como atualizar a informação de cadastro – tudo à revelia do 

disposto na oferta em vigor. 

 

ii. Caráter decisivo da revisão da ORAP na decisão sobre a análise dos 
Mercados 3a e 3b 

Segundo a Vodafone, a ANACOM não pode deixar de atender ao enquadramento regulatório 

com que as Beneficiárias da ORAP se deparam no seu dia-a-dia. Com efeito, a Vodafone 

entende que, na decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b, de 23.03.2017, a ANACOM 

considerou que não era adequado, necessário e proporcional impor o acesso regulado à rede 

de fibra da MEO, tendo suportado esta decisão, nomeadamente, nas melhorias das Ofertas 

de Referência que seriam impostas à MEO no muito curto prazo e, em particular, nas 

evoluções a introduzir na ORAP e na ORAC3.  

                                                            
3 Como é reiterado pela ANACOM na sua decisão de suspensão das alterações à ORAC e à ORAP, de 29.06.2017 
na página 21, bem como no atual SPD de decisão de revisão da ORAC e da ORAP de 25.05.2018 na página 36. 
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As melhorias mencionadas visavam a implementação do princípio da Edl como um requisito 

essencial para a promoção da contestabilidade dos mercados nas áreas não competitivas, 

tendo a ANACOM permitido à MEO a escolha entre duas opções para a concretização do 

princípio de Edl, a saber: 1ª opção - consistia numa recomendação para a MEO alterar a 

ORAC e a ORAP de acordo com as propostas que este operador fez no âmbito do processo 

de consulta pública e com vista a aproximar as ofertas ao princípio de Edl, tendo para tal 30 

(trinta) dias após a decisão final sobre a análise dos Mercados 3a e 3b para publicar tais 

ofertas revistas4; 2.ª opção - caso a MEO não seguisse a recomendação desta Autoridade, 

consistia na concretização e implementação do princípio de Edl ser assegurada no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após a aprovação pela ANACOM da informação a facultar pela 

MEO para a concretização de Edl, informação essa que deveria ser submetida no prazo 

máximo de 3 (três) meses após a decisão final sobre a análise dos Mercados 3a e 3b5.  

A Vodafone afirma que, não obstante a MEO ter enveredado pela 1ª opção, hoje volvidos 

mais de 15 (quinze) meses da referida decisão final e mais de 14 (catorze) meses após o 

prazo imposto à MEO para a respetiva implementação da opção por si escolhida, os 

operadores alternativos continuam a não usufruir de um acesso à ORAC e à ORAP em Edl, 

estando inclusivamente sujeitos à aplicação da mesma versão da ORAC e ORAP, que a 

ANACOM havia considerado, aquando da análise dos Mercados 3a e 3b, como carecendo 

de melhorias imprescindíveis para assegurar a competitividade do mercado.  

Na visão da Vodafone, tais insuficiências continuam a verificar-se apesar de já se ter 

extravasado sobejamente o prazo concedido pela ANACOM à MEO para a aplicação de 

qualquer das opções referidas para a implementação do Edl – mesmo os previstos no método 

mais estrutural referido na segunda opção – e dos argumentos apresentados pela ANACOM 

à Comissão Europeia, onde se propôs reforçar, no muito curto prazo, o acesso às Ofertas 

Reguladas – ORAC e ORAP – tendo em consideração a Recomendação da Comissão6.  

Na perspetiva da Requerida, tal enquadramento é inequivocamente oposto ao que a 

ANACOM havia preconizado na decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b e decorre de 

uma atuação insuficiente por parte da MEO, pois a suspensão das Ofertas de Referência em 

29.06.2017 emana do entendimento da ANACOM de que as alterações introduzidas pela 

MEO não seguiram de forma integral as recomendações da Autoridade para aplicação da 

                                                            
4 Ponto 5.193 da decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b. 
5 Pontos 5.196 a 5.198 da decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b. 
6 Recomendação n.º 2013/466/EU, de 11 de setembro, sobre a coerência das obrigações de não discriminação e 
dos métodos de cálculo dos custos para promover a concorrência e melhorar o contexto do investimento da banda 
larga. 
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primeira opção acima identificada. Ora, a Vodafone transmite que é este mesmo operador, 

sobre o qual impendem estas obrigações, que está a beneficiar de um regime menos exigente 

e que restringe de forma indevida a capacidade de concorrer dos operadores alternativos, 

condicionando o resultado pela ANACOM na evolução que alvitrou na sua análise de 

mercados.  

 A Vodafone alerta, pois, a ANACOM para não deixar de descurar que o atraso da 

implementação de Edl tem efeitos nefastos na capacidade concorrencial das Beneficiárias e 

que tal decorre do facto da MEO não ter cumprido as obrigações decorrente da decisão sobre 

a análise dos Mercados 3a e 3b. Segundo a Vodafone, tal é prejudicial para as Beneficiárias 

e é feito em detrimento da aplicação de obrigações regulamentares adicionais, como sejam 

a imposição do acesso regulado à rede de fibra da MEO em áreas não competitivas. 

A Vodafone termina esta parte com a afirmação de que não parece razoável que a ANACOM 

se preocupe apenas em apontar para a versão da ORAP em vigor, como se as consequências 

da aplicação das mesmas fossem desconhecidas para a Autoridade ou neutras para os 

operadores alternativos, como é o caso, da Vodafone. 

Entendimento da ANACOM 

Quanto à argumentação apresentada pela Vodafone, reitera-se que na análise do mercado 

3a, a ANACOM considerou que, no caso muito específico da instalação de drops de cliente 

que envolvam unicamente um poste da MEO, a Beneficiária da ORAP devia enviar uma 

notificação prévia, ainda que com um período de antecedência muito curto, possibilitando 

assim o início dos trabalhos de instalação do drop de cliente pela Beneficiária, tendo tal sido 

transmitido numa sede não impositiva, ou seja, no âmbito do relatório de audiência prévia.  

De igual modo, recomendou-se nessa decisão, que as alterações a efetuar pela MEO às 

Ofertas de Referência fossem no sentido das propostas apresentadas pela empresa na 

resposta à audiência prévia e consulta pública relativa à análise dos Mercados 3a e 3b, tendo 

também em conta, entre outros, o entendimento preliminar da ANACOM, exposto no respetivo 

relatório de audiência prévia, sobre a instalação de drops de cliente na ORAP.  

Portanto, não houve qualquer imposição da ANACOM à MEO nesse sentido, mas sim uma 

recomendação.  

Não obstante, a ANACOM, perante as alterações efetuadas pela MEO à ORAP e publicação 

de novas versões (ORAP v4 e v5), decidiu suspender as mesmas, na sequência de pedidos 
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das beneficiárias (incluindo da própria Vodafone), mantendo-se em vigor a versão 3.1 da 

ORAP (até decisão final da ANACOM sobre alterações à ORAC e à ORAP). 

No ponto 5.197 da decisão final sobre a análise dos Mercados 3a e 3b foi referido que “Terá 

também a MEO que, dentro do prazo máximo de 3 meses contados a partir da notificação da 

decisão final, comprovar detalhadamente que a opção escolhida assegura totalmente e 

convenientemente a existência de EdI”, tendo no ponto 5.198 da mesma decisão sido referido 

que “devendo de qualquer modo a implementação efetiva da EdI estar finalizada no prazo 

máximo de 6 meses contados a partir da aprovação por parte da ANACOM (sendo que até à 

finalização da implementação da EdI deverão manter-se os processos e sistemas definidos 

nas atuais ofertas grossistas, sem prejuízo para melhorias que possam entretanto ser 

introduzidas).” (agora sublinhado). 

Sobre esta matéria esclarece-se que a publicação pela MEO das versões v4 e v5 da ORAP 

resultou da introdução de alterações à Oferta no contexto da decisão da ANACOM (sobre a 

análise dos Mercados 3a e 3b). Com as alterações então introduzidas, a MEO entendia que 

estavam garantidas as condições de equivalência de acesso às suas infraestruturas passivas.  

Neste contexto, entende-se que não cabe à Vodafone definir o que é o padrão de EdI 

aplicável aos serviços grossistas das ofertas (entre os quais a instalação de drops de cliente) 

– nem decidir, à revelia de qualquer decisão da ANACOM, não seguir as regras constantes 

da Oferta Regulada em vigor –, estando tal matéria a ser tratada no âmbito do SPD da 

ANACOM de 25.05.2018 sobre alterações à ORAP (e à ORAC). 

Não concedendo, sempre se dirá que sendo a recomendação da ANACOM – no tocante ao 

procedimento da instalação de drop de cliente na ORAP –, apresentada no contexto da 

decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b, no sentido de as beneficiárias da ORAP 

deverem enviar uma notificação prévia à MEO, a Vodafone também não está a adotar tal 

procedimento (assim como não procede ao envio de cadastros, nem aos respetivos 

pagamentos). 

Em todo o caso, entende-se que esta matéria particular das alterações à ORAP no tocante à 

instalação de drops de cliente não releva para a resolução do litígio em apreço, na medida 

em que o que está em causa é o não cumprimento das regras que estão atualmente em vigor 

(vertidas na versão 3.1 da ORAP). 
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iii. Tratamento da matéria em litígio em sede própria da revisão da ORAP 

A Vodafone entende que não é irrelevante o facto de a ANACOM ter lançado recentemente 

um SPD – deliberação da ANACOM de 25.05.2018, que aprova o SPD sobre as alterações à 

ORAC e à ORAP – que versa, “nomeadamente”, sobre a questão que é objeto do litígio em 

presença. 

Assim, a Vodafone questiona a ANACOM por que razão, à semelhança de outros litígios cujo 

objeto em causa é análogo – como seja o pedido de resolução administrativa de litígios 

apresentado pela Vodafone ao abrigo do artigo 10.º da LCE sobre a aplicação de penalidades 

pela MEO à Vodafone pelo não envio de cadastros7 – não equacionou aqui também relegar 

a questão em diferendo para tratamento em sede própria de revisão da ORAP. 

No referido procedimento de resolução administrativa de litígios (referente à aplicação de 

penalidades por alegado incumprimento do prazo para envio do cadastro)8, a ANACOM 

decidiu remeter a resolução da questão controvertida para o procedimento de revisão da 

ORAP em curso, sendo certo que àquela data – declara a Vodafone – não existia sequer um 

SPD sobre os pontos da ORAP que seriam objeto de revisão. 

Porém, a Vodafone afirma que já no litígio em presença, a questão controvertida está a ser 

tratada no SPD referente à revisão da ORAP, sendo, também, já do conhecimento o concreto 

entendimento preliminar da ANACOM sobre como deverá a Edl estar refletida na ORAP e 

que diverge de forma relevante, quer da versão 3.1, quer da nova versão proposta pela MEO 

(versões 4.0 e 5.0). 

Na perspetiva da Vodafone, é surpreendente que a ANACOM projete uma decisão sobre o 

litígio em presença em momento anterior à conclusão do procedimento administrativo relativo 

à revisão da ORAP, quando há tão pouco tempo, no âmbito de um pedido de resolução de 

litígio, sobre a aplicação de regras também constantes da ORAP, adotou uma abordagem 

regulatória oposta.  

Entendimento da ANACOM 

Desde já se esclarece que a consulta em curso relativa às alterações à ORAC e à ORAP tem 

um âmbito de abrangência e aplicação muito amplo, indo, como a Vodafone sabe, além do 

objeto do presente procedimento, referente apenas aos procedimentos para a instalação de 

drops de cliente. Em qualquer caso, uma coisa não elimina a outra. Vejamos. 

                                                            
7 Ofício ANACOM-S009960/2018, de 16.05.2018. 
8 No qual a Vodafone é Requerente e a MEO Requerida. 
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O SPD referente às alterações às Ofertas de Referência (ORAC e ORAP) integra no ponto 

2.2.5 especificamente a matéria referente à “Instalação de drops de cliente na ORAP” (vide 

páginas 97 e seguintes da versão pública disponível no sítio da ANACOM na Internet), sendo 

que o que vier a ser decidido (e a decisão final não foi proferida, pois encontra-se a decorrer 

o prazo dos procedimentos de consulta), é para vigorar para o futuro.  

Diferentemente, o procedimento de resolução administrativa de litígios em presença, versa 

sobre uma questão interpretativa das condições da Oferta na sua versão 3.1 que data de 

30.06.2015 – e que é a versão que se encontra atualmente em vigor (independentemente de 

qualquer processo em curso que possa vir a resultar na sua alteração/revisão/evolução). No 

presente procedimento estão sob análise as condições sobre a instalação dos drops previstas 

na versão 3.1 desta Oferta, concretamente com reporte ao período temporal desde agosto 

de 2017 até à data em que entrará em vigor a nova versão da ORAP. 

Ademais, cada pedido de resolução administrativa de litígios submetido no contexto das 

Ofertas de Referência é analisado, casuisticamente, pela ANACOM e objeto de respetiva 

ponderação consoante o seu objeto e tipo de intervenção requerida.  

Reitera-se assim o acima referido, no sentido de que se tratam de procedimentos distintos. 

O presente diferendo deve ser dirimido ao abrigo do enquadramento legal e regulamentar em 

vigor, enquanto que no procedimento em curso de alterações à ORAC e à ORAP, a ANACOM 

submeteu ao mercado um sentido provável de decisão sobre a evolução futura destas regras, 

no quadro da última análise dos Mercados 3a e 3b.  

Por outro lado, e ao contrário do que pretende fazer crer a Vodafone na sua pronúncia, o 

pedido de intervenção que submeteu à ANACOM (e que agora chama à colação), ao abrigo 

da resolução administrativa de litígios (artigo 10.º da LCE), sobre a aplicação de penalidades 

por parte da MEO por alegado incumprimento da Vodafone do prazo para envio do cadastro 

válido no âmbito da ORAP, e o pedido de intervenção da MEO (aqui em apreço), referente 

ao incumprimento de procedimentos de instalação de drops de cliente no âmbito da ORAP 

consubstanciam situações distintas que merecem, como tal, tratamento diferenciado por esta 

Autoridade.  

Com efeito, quanto ao pedido de intervenção da Vodafone, como a própria assumiu, o mesmo 

incidia sobre uma matéria que não estava prevista na ORAP, pelo que a ANACOM concluiu 

“ser de afastar o cenário de uma decisão no âmbito de um procedimento de resolução de 

litígios (entre apenas duas partes) como seria pretendido pela empresa, pois uma decisão 

nesse âmbito não será suficiente e adequada para o efeito visado que, conforme resulta do 
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próprio pedido é o de apreciar e decidir sobre uma eventual alteração da ORAP.” (cfr. Ofício 

ANACOM-S009960/2018, remetido à Vodafone em 16.05.2018, agora sublinhado). 

Foi, assim, a própria Vodafone que, na ausência de previsão na ORAP de procedimento de 

apreciação pela MEO da validade dos cadastros submetidos pelas Beneficiárias, bem como 

de prazo para que a MEO procedesse a essa avaliação, expressamente requereu a esta 

Autoridade a revisão da Oferta. E é nesse contexto que a ANACOM, no ofício acima referido, 

esclareceu que uma decisão dessa natureza produziria efeitos em todas as (potenciais) 

Beneficárias da Oferta de Referência em causa – extravazando as duas partes envolvidas, 

Vodafone e MEO –, pelo que careceria de um procedimento específico de adoção envolvendo 

os processos de consulta aplicáveis nos termos da lei – isto é, a audiência prévia dos 

interessados, nos termos do CPA, e os procedimentos geral e específico de consulta 

previstos, respetivamente, nos artigos 8.º e 57.º da LCE. Por isso mesmo, no referido ofício, 

a ANACOM afirmou que se afigurava até contraditório que um pedido de alteração da ORAP 

fosse integrado num procedimento de resolução administrativa de litígios, o qual afasta 

expressamente a aplicabilidade do procedimento geral de consulta previsto no artigo 8.º (cfr. 

disposto no n.º 7 do artigo 10.º da LCE). 

Assim sendo, a ANACOM mais informou a Vodafone “que a matéria em apreço está a ser 

tratada em sede própria, ou seja, no âmbito do processo de revisão/alteração da ORAC 

(Oferta de Referência de Acesso a Condutas) e da ORAP, cujo procedimento de consulta se 

espera lançar muito brevemente, e que contempla, designadamente, uma análise sobre a 

contabilização do prazo para envio do cadastro naquelas ofertas de referência” – o que veio 

a acontecer com a aprovação, em 25.05.2018, do respetivo SPD referente ao processo de 

revisão/alteração da ORAC e da ORAP9.  

Semelhante análise e ponderação não se reproduz, como é pretendido agora pela Vodafone, 

no diferendo em presença, referente aos procedimentos para a instalação de drops de cliente. 

Com efeito, na questão em apreço, a ORAP prevê disposições (no corpo da Oferta e no 

Anexo 3) que visam o pedido para a instalação de drops de cliente pelas Beneficiárias da 

ORAP no âmbito do serviço de intervenção, não se verificando uma lacuna – e reiterando-se 

que o (novo) procedimento criado pela MEO em 2015 é de adesão voluntária por parte das 

Beneficiárias. Ora, a não apresentação de tais pedidos pela Vodafone, resultou no não 

pagamento (e faturação pela MEO) da ocupação das infraestruturas (postes), bem como no 

não envio do cadastro das instalações.  

                                                            
9 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1436425 
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Como tal, sem prejuízo de também esta matéria ser objeto de análise no âmbito do SPD de 

alteração/revisão da ORAP, a ANACOM entende que este diferendo deve ser resolvido no 

âmbito do procedimento de resolução administrativa de litígios ao abrigo do enquadramento 

legal e regulamentar em vigor.  

A ANACOM refuta, assim, qualquer alegação de ter adotado uma abordagem regulatória 

oposta, uma vez que tratando-se de situações distintas mereceram a abordagem regulatória 

adequada a cada uma delas. 

iv. Salvaguarda da segurança e integridade da infraestrutura apta (postes) 

A MEO apresenta os seus comentários no que diz ser “as considerações feitas pela ANACOM 

quanto à inexistência de riscos na estabilidade física dos postes resultantes da instalação de 

drops de cliente”. Assim: 

1. Considera ser de clarificar que as condições da ORAP não limitam tecnicamente os 

tipos de cabos passíveis de serem utilizados pelas Beneficiárias para instalação de 

drops de cliente; desde que o cabo de drop de cliente conste do Catálogo de Cabos e 

Equipamentos, as Beneficiárias, sujeitas ainda assim ao cumprimento do 

procedimento definido na ORAP, podem proceder à instalação do mesmo. 

2. Entende que, ainda que se admita que os cabos de drop utilizados tenham calibre 

menor e menor capacidade do que os cabos de rede, de um mesmo PDO ou TAP 

podem ser instalados vários cabos de drop de cliente, os quais exercerão um conjunto 

de forças em diferentes direções que colocam em risco a segurança e integridade dos 

postes e, em consequência, da rede, bem como das pessoas e dos bens.  

A MEO afirma que a posição da ANACOM, apresentada não só no presente projeto de 

decisão, mas também no procedimento de consulta pública em curso de alterações à ORAP, 

de que os drops de cliente não afetam a segurança e integridade da rede, carece de 

“fundamento técnico”. Para corroborar que se verifica “exatamente o oposto”, a MEO expõe 

um conjunto de fundamentos técnicos na sua pronúncia para qual se remete, para os devidos 

efeitos – cfr. págs. 5 a 11 da sua pronúncia. 

Em suma, através da fundamentação técnica que expõe, a MEO visa provar o risco e a 

perigosidade decorrente das instalações de drops de cliente, independentemente do número 

de postes que esteja envolvido, razão pela qual entende ser imperioso que seja sempre 

submetido um pedido formal para instalação do drop de cliente com a informação prevista, 

bem como o posterior envio da informação de cadastro de ocupação efetiva dos postes por 
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cabos e equipamentos. Neste contexto, mais informa a empresa que esta fundamentação 

técnica será ainda mais aprofundada na resposta ao sentido provável de decisão em curso 

sobre as alterações à ORAC e à ORAP. 

Considera, assim, a MEO que, estando em causa a ocorrência, ainda que potencial, de 

acidentes decorrentes da instalação de drops de cliente, sempre estaria justificada, por se 

encontraram verificados os respetivos pressupostos, a imposição de medidas provisórias. 

No que toca à circunstância de inexistirem situações relacionadas com a queda de algum 

poste resultante da instalação de um drop de cliente, a MEO entende que tal argumento não 

colhe sob pena de criar a convicção (errada e perigosa) de que, efetivamente, as questões 

de segurança e integridade não se colocam com tanta acuidade no caso da instalação de 

drops o que, segundo a MEO, não corresponde à realidade.  

A MEO acrescenta que, mesmo admitindo que possa haver, por parte das Beneficiárias, bom 

senso no momento da instalação drops de cliente – mesmo quando a instalação ocorre em 

incumprimento do procedimento estabelecido na ORAP –, não se pode deixar de associar, 

no seu entender, a inexistência de quedas de postes resultantes da instalação de um drop de 

cliente à gestão criteriosa que faz das suas infraestruturas e, sempre que entende justificar-

se, ao acompanhamento das instalações/intervenções por terceiros nessas infraestruturas. 

Por sua vez, a Vodafone alude na sua pronúncia que, no âmbito da apreciação do pedido da 

MEO de intervenção urgente e de adoção de “determinação” imediata, a ANACOM considera 

não estarem reunidos os pressupostos de qualquer um dos institutos previstos no quadro das 

suas possibilidades de intervenção urgente em sentido estrito, nos termos da legislação 

sectorial e geral aplicável.  

Afirma a Requerida que a ANACOM entendeu não ser possível concluir que em termos 

técnicos os drops constituam risco significativo na estabilidade física dos postes, não 

identificando a perigosidade para as populações, como parecia ser pretensão da MEO fazer 

crer.  

Nestes termos, tendo em conta que não existem preocupações de segurança associadas à 

instalação de drops, a Vodafone avança que a gestão mais equilibrada de todos os valores 

jurídicos em presença passará pela definição do procedimento de instalação de drops em 

sede própria, no âmbito do processo em curso de revisão/alteração da ORAP, na linha do 

teor do ofício ANACOM-S009960/2018, de 16.05.2018 (relativo ao pedido de intervenção da 

Vodafone referente à aplicação de penalidades por alegado incumprimento do prazo para 

envio do cadastro no âmbito da ORAP).  
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Entendimento da ANACOM,  

Ao contrário do que a MEO pretende fazer perpassar na sua pronúncia, em bom rigor no SPD 

a ANACOM não afirmou “inexistirem riscos” na estabilidade física dos postes resultantes da 

instalação de drops de cliente.  

Repondo os factos, a ANACOM afirmou que “em termos técnicos, entende-se que os drops 

de cliente, pelas suas características específicas, não constituem risco significativo na 

estabilidade física dos postes pelo tipo de ligação e cabos utilizados nesta operação.” (vide 

página 12 do SPD, agora sublinhado). Ou seja, admite-se o risco – que existe – porém, 

considerou-se que o mesmo não é significativo.  

Acresce que importa contextualizar as afirmações da ANACOM sobre esta matéria no âmbito 

concreto desta resolução de litígios. 

Com efeito, este ponto foi relevante para efeitos do juízo de ponderação quanto à adoção, ou 

não, de medidas provisórias nos termos do artigo 89.º do CPA, em particular no que respeita 

à ponderação de um juízo de probabilidade sobre a evolução da situação fática e sobre a 

proporcionalidade stricto sensu de eventual medida desta natureza.  

Não foi, portanto, desenvolvida qualquer análise – por desnecessária neste contexto concreto 

– que relacionasse diretamente a matéria da segurança e integridade da rede com a 

necessidade de submissão de um pedido formal para instalação do drop de cliente – o que 

se compreende, uma vez que a ANACOM analisou este pedido de informação no quadro da 

versão 3.1 da ORAP que prevê que a instalação do drop de cliente deve “ser solicitada no 

âmbito do serviço de intervenção”.  

E como é bom de ver, a MEO também reconhece na sua pronúncia que, nesta vertente 

específica de análise, o argumentário técnico que apresenta releva, no essencial, para o 

procedimento em curso sobre a evolução da própria Oferta de Referência – motivo pelo qual, 

aliás, se propõe aprofundar nessa sede a fundamentação técnica preliminarmente avançada. 

Neste contexto, a ANACOM considera que será também nessa sede que procederá ao 

escrutínio dos fundamentos técnicos apresentados para justificar, nas palavras da MEO, ser 

“imperioso que seja sempre submetido um pedido formal para a instalação do drop de cliente 

com a informação prevista bem como o posterior envio da informação de cadastro de 

ocupação efetiva dos postes por cabos e equipamentos”.    

Retomando, assim, no que diz respeito à ponderação da adoção de medidas provisórias – 

única vertente na qual se referiu a matéria da segurança e integridade da rede –, o que se 
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observou e se reitera foi que “os drops de cliente, pelas suas características específicas, não 

constituem risco significativo na estabilidade física dos postes pelo tipo de ligação e cabos 

utilizados nesta operação” e não ter sido possível concluir necessariamente que os danos 

resultantes da adoção de uma medida provisória fossem de intensidade igual ou inferior aos 

danos que se verificariam se esta não fosse adotada.  

Daí ter sido fundamental ter em linha de conta um facto – no entanto, desvalorizado pela MEO 

– que desde a entrada em vigor da ORAP se desconhece qualquer situação concreta 

relacionada, por exemplo, com a queda de algum poste da MEO resultante da instalação de 

um drop de cliente pelas Beneficiárias da Oferta.   

Na sua resposta, a MEO não apresenta razões nem factos que justifiquem que a ANACOM 

altere a sua convicção de que, neste caso, não estão preenchidos os pressupostos 

substanciais previstos legalmente para a adoção de uma medida provisória.  

De ponto de vista sectorial, nada é dito pela MEO para refutar a inaplicabilidade dos artigos 

9.º (“Medidas urgentes”) e 111.º (“Medidas provisórias”) da LCE, pelo que a ANACOM 

mantém a posição plasmada no SPD.  

E, em termos de legislação geral, do disposto no artigo 89.º, n.º 1 do CPA resulta claramente 

a admissibilidade de medidas provisórias que “se mostrem necessárias, se houver justo 

receio de, sem tais medidas, se constituir uma situação de facto consumado ou se produzirem 

de difícil reparação para os interesses públicos ou privados em presença, e desde que, uma 

vez ponderados esses interesses, os danos que resultariam da medida se não mostrem 

superiores aos que pretendam evitar com a respetiva adoção.” (sublinhado nosso).   

Pese embora a medida proposta se mostre idónea a alcançar o fim previsto pela MEO, é 

conveniente referir, uma vez mais, que a ANACOM tem dúvidas que sem adoção da medida, 

possa vir a existir uma situação de facto consumado ou de difícil reparação caso a Vodafone 

efetivamente não cesse de imediato a sua prática atual. A este respeito a MEO nada diz na 

sua pronúncia, pelo que a posição desta Autoridade mantém-se inalterada. 

A MEO concentra a sua pronúncia no último dos pressupostos legais, mas ainda que se 

admita como verdadeiro o argumento apresentado pela MEO de que as questões de 

segurança e integridade se colocam com, alguma, acuidade no caso da instalação de drops, 

o facto é que a MEO nesta sede não identificou, nem logrou provar, existir uma situação real, 

por exemplo, de ocorrência de queda de um poste em resultado da instalação de um drop de 

cliente, em que a perigosidade – que alega tão veemente existir – tenha dado lugar a danos 

concretos e reais, e quais. 
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Portanto, com o devido respeito por opinião contrária, a MEO limita-se tão-só a fazer uma 

alegação genérica “neste contexto, que sempre estaria justificada, por se encontraram 

verificados os respetivos pressupostos, a imposição de medidas provisórias”, carecendo esta 

de concretização e da devida densificação. 

Posto isto, a ANACOM mantém a sua posição no que toca ao pedido de imposição de 

medidas provisórias, com efeitos imediatos, apresentado pela MEO. Acresce que, em face 

do SPD aprovado em 21.06.2018 e da decisão final a adotar, tal pedido tornou-se 

supervenientemente inútil.  

Reitera-se que estando a decorrer o prazo de consulta do procedimento de alterações à 

ORAC e à ORAP – nos quais, tal como a própria MEO menciona, as explicações e 

fundamentos técnicos referentes à segurança e integridade da rede serão aprofundados e 

reforçados – será nessa sede que tais questões devem ser alvo de maior e mais aprofundada 

análise, ponderação e fundamentação técnica (conforme referido supra).  

Por sua vez, a Vodafone limita-se, nesta parte, a reproduzir o teor do SPD que a favorece. 

Em termos rigorosos, dá-se nota que a ANACOM entendeu estar reunido o primeiro 

pressuposto da adoção das medidas provisórias previstas no artigo 89.º do CPA referente à 

“necessidade”, pois a medida proposta é, sem dúvida, adequada a alcançar o fim previsto 

pela MEO.  

Importa, porém, clarificar que não corresponde à verdade a alusão da Vodafone de que não 

existem, por parte desta Autoridade, preocupações de segurança associadas à instalação de 

drops. Verifica-se o oposto, pelo que as questões de segurança e de integridade vão ser alvo 

de análise e de ponderação técnica, detalhada, no processo em curso de alterações à ORAC 

e à ORAP. Mas ainda que assim seja quanto a esta vertente específica de análise, trazida à 

colação por força do pedido de medidas urgentes por parte da MEO, reitera-se que a questão 

de fundo do presente procedimento de resolução de litígios é tratada de acordo com o 

enquadramento legal e regulamentar em vigor não se confundindo com o processo em curso 

de alterações à ORAP. 

v. Menção “Error! Reference source not found.” no ponto 4.4 da ORAP 

A MEO confirma a referência a erro no ponto 4.4 na versão da ORAP acessível ao público no 

website da PT Wholesale e que pretende referir-se ao ponto 4.7 da Oferta, para o qual é feita 

a remissão. Mais informa que a situação já se encontra regularizada na versão atualmente 

acessível ao público da ORAP.  
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Entendimento da ANACOM 

Tendo sido consultada em 30.07.2018, a versão 3.1 da ORAP de 30.06.2015 publicada no 

Sítio da Internet da PT Wholesale10, disponível ao público, impõe-se chamar a atenção de 

que a referência a erro mantém-se, ao contrário do que é afirmado pela MEO. Relembra-se 

que os termos e as condições das Ofertas de Referência devem estar devidamente 

apresentados e descritos (cfr. artigo 68.º da LCE).  

Insta-se, pois, a MEO a regularizar de forma célere a situação (ainda que se admita tratar de 

um mero lapso informático), de modo a evitar problemas interpretativos das condições da 

Oferta e que podem, mesmo não intencionalmente, desencadear em potenciais litígios com 

as Beneficiárias.  

3. Conclusão: proposta de atuação  

Em suma, tendo sido analisados e ponderados pela ANACOM os comentários gerais e 

específicos apresentados, que refletem a posição de cada uma das partes do litígio em 

presença – MEO e Vodafone – em matéria de facto e de direito, quanto ao objeto do diferendo, 

conclui-se que não se identificam elementos que conduzam a uma alteração do sentido da 

decisão projetada. 

De notar que não foram requeridas pelas interessadas diligências complementares, nem 

foram juntos documentos ao processo, como admitido nos termos do CPA.  

Pelo exposto, considera-se que é de proferir decisão final, mantendo-se na íntegra o 

entendimento contido no projeto de decisão aprovado pelo Conselho de Administração da 

ANACOM em 21.06.2018, sem prejuízo de pequenos ajustamentos redatoriais em 

alinhamento com os entendimentos do presente relatório.  

                                                            
10 Disponível em: http://ptwholesale.pt/pt/servicos-nacionais/infraestruturas/Paginas/orap.aspx. 

http://ptwholesale.pt/pt/servicos-nacionais/infraestruturas/Paginas/orap.aspx
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