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Litígio entre a Fibroglobal – Comunicações Electrónicas, S.A. e a Infraestruturas de 
Portugal, S. A. e a IP Telecom, S.A. relativo à aplicação do tarifário de acesso a 

infraestruturas e serviços do Canal Técnico Rodoviário  

Relatório de Audiência Prévia 

 

1. Sentido provável de decisão 

No desenvolvimento do processo de resolução de diferendo iniciado por requerimento da 

Fibroglobal – Comunicações Eletrónicas S.A. (Fibroglobal) de 05.02.2019, após análise e 

ponderação dos elementos que foram facultados por esta empresa e pela IP Telecom – 

Serviços de Telecomunicações, S.A. (IP Telecom), bem como das disposições legais que ao 

caso entendeu serem aplicáveis, o Conselho de Administração da ANACOM, prosseguindo 

as atribuições previstas nas alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos, aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março e no exercício das competências conferidas 

pelo n.º 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na redação atual 

(DL123/2009), deliberou, em 1 de agosto de 2019, o seguinte: 

«1. Determinar que a IP Telecom, S.A., e a Infraestruturas de Portugal, S.A., na 

qualidade de entidades responsáveis pela exploração do Canal Técnico Rodoviário 

(CTR) devem, como contrapartida pelo acesso e utilização das infraestruturas aptas 

dos [IIC]             [FIC] traçados identificados pela Fibroglobal – Comunicações 

Eletrónicas, S.A. no pedido de adesão à ORIP-CTR [1] dirigido à IP Telecom, S.A., em 

07.05.2018, aplicar, desde 5 de fevereiro de 2019, o tarifário fixado na ORIP-CTR; 

2. Determinar que a Infraestruturas de Portugal, S.A., e a IP Telecom, S.A., não podem 

condicionar a aplicação do tarifário indicado no ponto anterior à contratualização de um 

acervo mais alargado de traçados, abrangendo, desta forma, infraestruturas aptas que 

estão a ser utilizadas pela Fibroglobal – Comunicações Eletrónicas, S.A., ao abrigo de 

uma outra relação contratual, como a que no presente processo ocorre com a MEO – 

Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., no contexto da ORAC [2];» 

                                                            
1 Oferta de Referência de Acesso à Infraestrutura de Canal Técnico Rodoviário 
2 Oferta de Referência de Acesso a Condutas (ORAC). 
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O sentido provável de decisão (SPD) acima transcrito foi notificado no dia 1 de agosto de 

20193 (i) às empresas que são parte no litígio, para que estas, querendo, se pronunciassem, 

em sede de audiência prévia, no prazo de 15 dias úteis, e (ii) à Autoridade da Mobilidade e 

dos Transportes (AMT), para que, no mesmo prazo, se pronunciasse ao abrigo e em 

cumprimento do n.º 8 do artigo 19.º do DL123/2009. Na mesma data foi dado conhecimento 

do SPD ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT)4. 

2. Pronúncias 

A 23 de agosto de 2019, dentro do prazo fixado, foram recebidas na ANACOM as pronúncias 

da Fibroglobal5, da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP)6 e da IP Telecom7. 

O presente relatório, que integra uma síntese das pronúncias recebidas e o entendimento da 

ANACOM em relação às posições manifestadas, constitui parte integrante da decisão final.  

O caráter resumido do relatório não dispensa a consulta integral das pronúncias para plena 

compreensão das posições manifestadas.   

2.1. Fibroglobal 

A Fibroglobal considera que o SPD aprovado se encontra, na sua globalidade, bem 

fundamentado, fazendo uma interpretação correta das normas legais por si invocadas. A 

empresa concorda com o entendimento da ANACOM quanto à aplicabilidade do 

procedimento previsto no artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009, acrescentando que, apesar de 

esta Autoridade não o referir, é importante mencionar que o litígio diz respeito a aspetos 

essenciais do regime constante daquele diploma, nomeadamente a aplicação dos princípios 

da razoabilidade, igualdade, não discriminação e orientação dos preços para os custos.   

A Fibroglobal concorda também com o entendimento expresso no SPD na parte em que o 

mesmo conclui que o direito de acesso a infraestruturas aptas consagrado no DL123/2009, 

está a ser indevidamente condicionado pela IP Telecom, quando esta empresa pretende fazer 

depender a aplicação da ORIP-CTR às infraestruturas aptas que a Fibroglobal consigo 

contratou, da inclusão, no Anexo I do contrato a celebrar, de outras infraestruturas cujo 

acesso e utilização foi contratado a outra entidade. Acrescenta a Requerente que, no seu 

                                                            
3 Ofício circular ANACOM-S012123/2019 e ofício ANACOM-S012124/2019, todos de 1 de agosto de 2019.  
4 Ofício ANACOM-S012125/2019, de 1 de agosto de 2019. 
5 Registada na ANACOM com o n.º 2019220294. 
6 Carta com a referência 2511512/007. 
7 Carta com a referência 2510844-007. 
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entendimento, não existe qualquer razão para não beneficiar automaticamente do tarifário 

mais favorável aprovado pela IP, sem necessidade de celebração de novo instrumento 

contratual, já que de acordo com o disposto na cláusula 4.ª da minuta contratual anexa à 

ORIP-CTR, as infraestruturas de CTR disponibilizadas ao abrigo do contrato são identificadas 

e descritas no cadastro do operador que constitui Anexo I ao contrato. 

No entender da Fibroglobal mesmo que a IP Telecom entendesse que existiriam mais 

traçados que deveriam ser incluídos no cadastro das infraestruturas por si utilizadas, tal 

questão deveria ser objeto de tratamento autónomo, não condicionando a aplicação das 

condições tarifárias ao conjunto de traçados da IP Telecom que tem vindo a ser utilizado pela 

Fibroglobal. 

Assim, para a Fibroglobal, a ANACOM conclui bem quando refere que a IP Telecom está a 

incumprir a obrigação de assegurar o acesso por parte da Requerente às infraestruturas em 

questão, em condições de igualdade e não discriminação, uma vez que com as exigências 

de aditamento ao cadastro de infraestruturas cujo acesso não lhe foi solicitado, a IP Telecom 

está a agravar o valor da remuneração solicitada pelo acesso e utilização das infraestruturas 

que não são objeto de conflito, distanciando-se do que se encontra fixado na ORIP-CTR. 

Especificamente em relação aos traçados que não são abrangidos pelo pedido formulado no 

âmbito do presente diferendo, entende a Fibroglobal que, como manifestado no SPD, um 

eventual litígio sobre a titularidade dos mesmos não é fundamento de recusa de pedido de 

acesso ou de extinção ou modificação de acordo de acesso a essas ou a outras (distintas) 

infraestruturas, como resulta do n.º 1 do artigo 20.º-A do DL123/2009.  

Conclui, assim, a Fibroglobal que deve ser mantido na decisão final o entendimento de que 

em relação aos [IIC8]       [FIC9] traçados cujo acesso e utilização a Requerente pretende 

contratualizar com a IP Telecom ao abrigo da ORIP-CTR não há razões para a aplicação do 

regime previsto no artigo 20.º-A do DL123/2009, não existindo também razões para que, 

como contrapartida pelo acesso e utilização destas infraestruturas aptas, a Fibroglobal não 

deva pagar a remuneração prevista no tarifário da ORIP-CTR. 

Sobre o momento em que deve ocorrer a produção de efeitos da decisão no âmbito do 

presente procedimento, a Fibroglobal, manifestando estar convencida de que deveria ser 

conferida eficácia retroativa ao ato administrativo final, nomeadamente pela aplicação do 

                                                            
8 Início de Informação Confidencial. 
9 Fim de Informação Confidencial. 
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artigo 156.º, n.º 2, alínea a), do CPA (pois o ato é favorável ao interessado – Fibroglobal –, 

não são lesados direitos ou interesses legalmente protegidos de terceiros e os pressupostos 

justificativos dos efeitos a produzir pelo ato verificavam-se já desde a data em que foi 

requerido a aplicação do tarifário aprovado pela ORIP), refere compreender que, como 

previsto no SPD, pelo menos desde a data em que foi iniciado o pedido de resolução de 

litígios deve ser aplicado à Fibroglobal aquele tarifário. Quanto a este aspeto a Requerente 

sustenta que, a não ser adotada uma decisão com o sentido que defende, o ato que ponha 

termo ao processo deve seguir a solução preconizada pela ANACOM no SPD. 

A Fibroglobal conclui a sua pronúncia referindo que o SPD deve ser convertido, nos seus 

precisos termos – exceto no que respeita à retroatividade dos seus efeitos, como referido – 

em decisão final do procedimento, assim se colocando termo ao litígio que opõe a Requerente 

à IP e à IP Telecom. 

2.2. Infraestruturas de Portugal 

A IP vem comunicar à ANACOM, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA), que acompanha a pronúncia da IP Telecom 

sobre o SPD notificado, anexando uma cópia da referida pronúncia que dá por integralmente 

reproduzida. 

2.3. IP Telecom 

Em síntese, a IP Telecom na sua pronúncia sustenta: 

(i) A inaplicabilidade do n.º 7 do artigo 19.º do DL123/2009 

A IP Telecom alega que não existe qualquer recusa de dar acesso, mas tão só um pedido de 

modificação contratual feito pela Fibroglobal que pretende ver alteradas as condições 

remuneratórias que lhe são aplicadas, salientando que não se pode afirmar que o objeto do 

pedido da Fibroglobal tenha subjacente a fixação das condições específicas, designadamente 

remuneratórias, do acesso, dado que (1) esse acesso já foi concedido e (2) as condições de 

acesso já foram objeto de acordo refletido no contrato celebrado entre a Fibroglobal e a 

Estradas de Portugal S.A., em 2012. A IP Telecom assinala ainda que, no caso em análise, 

«…não se trata nem de uma nova utilização, nem da celebração de um novo contrato, por o 

anterior ter caducado mas apenas (…) de uma pretensão da Fibroglobal de alterar as 

condições remuneratórias, que contratualizou com a Estradas de Portugal S.A. em 2012, à 

data a entidade gestora do Canal Técnico Rodoviário…». 
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A IP Telecom alega também que justamente por estar apenas em causa uma modificação 

contratual, não estando a Fibroglobal impedida do acesso às infraestruturas em questão, não 

é possível considerar a data de 20 de julho de 2018 como o momento relevante para a 

contagem do prazo previsto no n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (LCE 

– Lei das Comunicações Eletrónicas). Na ótica da IP Telecom, esta data apenas poderia ser 

considerada como relevante para efeitos de novas utilizações de infraestruturas do CTR, o 

que no caso não ocorre, dado que a Fibroglobal apenas solicita uma modificação do contrato 

de utilização de infraestruturas que utilizava e continua a utilizar. 

(ii) Que está a assegurar o “perfeito cumprimento” do disposto no artigo 13.º do DL123/2009, 

contestando que a Fibroglobal tenha estado sujeita ao cumprimento de exigências que outras 

entidades não têm de cumprir  

Nesse sentido, refere que, quer a IP, quer a IP Telecom, (1) disponibilizam, à Fibroglobal, o 

acesso às infraestruturas do CTR cuja utilização é por esta pretendida e (2) asseguram o 

cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do DL123/2009, na medida em que todos os 

operadores que têm contratos celebrados ao abrigo da Oferta de Referência publicada pela 

então Estradas de Portugal, E.P. - Manual de Gestão do CTR - (doravante OREP), estão a 

beneficiar do acesso ao CTR de acordo com as condições remuneratórias ali acordadas e 

contratualizadas e se, por acordo, pretenderem revogar esses contratos, para celebrar com 

a IP Telecom novo contrato relativo à utilização da mesma infraestrutura ao abrigo da ORIP-

CTR, a IP Telecom fará constar do Anexo I todas as infraestruturas que, de acordo com o 

cadastro por si organizado, aquele operador está a utilizar. 

Considera, portanto, que não sujeitou a Fibroglobal a exigências que outras entidades não 

teriam de cumprir, entendendo antes que é a Requerente que pretende uma modificação do 

contrato que celebrou em 2012 não havendo, contudo, um acordo entre as partes 

relativamente às condições dessa modificação, porque a Fibroglobal pretenderia assinar um 

novo contrato em condições diferentes daquelas que são aplicáveis a todos os operadores e 

que constam de regulamento aprovado e que é vinculativo para a IP e para a IP Telecom. 

Acrescenta a Requerida que a ORIP-CTR é a mais recente oferta de referência ao acesso de 

infraestruturas e serviços do canal técnico rodoviário da IP, cuja aceitação pelos operadores 

se manifesta através da assinatura de um contrato de prestação de serviços cuja minuta está 

disponibilizada no site da IP Telecom, juntamente com a própria ORIP-CTR. Dessa minuta 

resulta que o contrato tem um anexo (Anexo I) que define e delimita o cadastro de cada 
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operador – as infraestruturas sob gestão da IP Telecom que estão a ser efetivamente 

utilizadas, à data, pelo operador. 

Salienta ainda que uma das obrigações da IP e da IP Telecom, enquanto entidades 

detentoras/gestoras de infraestruturas aptas, é a de elaborar um cadastro com informação 

georreferenciada, atualizada, das infraestruturas aptas que detenham ou estejam sob sua 

gestão, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 24.º e da alínea f) do artigo 17.º ambos 

do DL123/2009. 

Assim, refere a IP Telecom, que foi com este enquadramento que, no âmbito das negociações 

com vista à revogação, por acordo, do contrato de 201210 e à celebração de um novo contrato, 

enviou à Fibroglobal a minuta do contrato ORIP-CTR revisto, bem como o Anexo I preenchido 

com identificação de todas as infraestruturas aptas que, de acordo como cadastro por si 

publicitado no Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA), estavam, à data, a ser 

utilizadas pela Fibroglobal. 

A IP Telecom entende que não podia, nem pode, atuar de outra forma, por estar vinculada 

ao regulamento que aprovou a ORIP-CTR, não podendo, por isso, excluir do mencionado  

Anexo I traçados que constam do cadastro publicitado no SIIA como integrantes do domínio 

público rodoviário, mas que a Fibroglobal está a pagar essa utilização à MEO. Refere a IP 

Telecom que, se não mantivesse tal exigência estaria a criar uma situação de desigualdade 

com os demais operadores. Alega ainda este operador que nem a IP nem a IP Telecom têm 

poderes para negociar a não inclusão, naquele anexo, de infraestruturas que integram o 

domínio público rodoviário. 

(iii) Desconhecer os elementos entregues no processo para fazer prova de que a Fibroglobal 

está a pagar à MEO troços que coincidem geograficamente com as condutas referenciadas 

pela IP Telecom 

A IP Telecom sustenta, contudo, que, ainda que hipoteticamente sejam as mesmas 

infraestruturas, isso nada relevaria para o caso em análise, uma vez que (1) o que a 

Fibroglobal pretende é modificar a remuneração devida como contrapartida pelo acesso e 

utilização das infraestruturas que contratualizou com a IP Telecom e (2) a IP e a IP Telecom 

                                                            
10 Alega a IP Telecom que a Fibroglobal pretende «…apenas e tão só uma modificação do contrato celebrado em 

2012, que tem vindo a ser pacificamente cumprido…» pelas partes, manifestando a Requerida que, a 
modificação contratual pretendida só poderia ser feita por acordo das partes contraentes, não podendo ser 
imposta à IP Telecom. Foi neste contexto, alega a IP Telecom, que as partes começaram a ver da possibilidade 
de revogarem, por acordo, o contrato de 2012. 
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não estão a recusar qualquer pedido de acesso, reiterando que a IP Telecom continua 

obrigada a referenciar as referidas infraestruturas num novo contrato, ainda que a Fibroglobal 

já esteja a pagar a sua utilização à MEO, considerando, por isso, que agiu corretamente 

quando não aceitou o “deficiente preenchimento” do Anexo I. 

(iv) Que a interpretação do projeto de decisão de que a identificação das infraestruturas aptas 

que estão a ser utilizadas por um operador são apenas aquelas que este indica no seu pedido 

não está correta 

Considera a Requerida que a identificação das infraestruturas que estão a ser utilizadas tem 

de abranger a totalidade das infraestruturas aptas que integram o domínio público que a IP 

Telecom tem conhecimento de estarem a ser utilizadas pelo operador, independentemente 

de este as identificar completamente, pois, de outro modo a gestão futura do CTR tornar-se-

ia muito difícil, por não se saber, em cada momento, qual a ocupação efetiva de um 

determinado CTR.    

Acrescenta ainda que «[n]ão é manifestamente ao operador que cabe (…) definir quais são 

as infraestruturas aptas que são da titularidade pública e quais as infraestruturas aptas que 

são de titularidade privada, para assim determinar, unilateralmente, o objeto do contrato de 

utilização de infraestruturas aptas de titularidade pública». Entende a IP Telecom que «[d]o 

mesmo modo que a discussão sobre a titularidade não pode ser invocada pela entidade que 

pretende ser a titular, para recusar o acesso, o operador não pode intrometer-se nessa 

disputa estando obrigado a manter-se neutro, sem prejuízo do direito que tem de apenas 

pagar a uma dessas entidades.». 

De leitura que faz da cláusula 4.ª da minuta contratual, conclui a IP Telecom que esta 

disposição «aponta no sentido de que do Anexo I do contrato devem constar todas as 

infraestruturas aptas que estão a ser utilizadas pelo cocontratante operador e não apenas 

aquelas que aquele, porventura, pretenda». Assim, como refere, «o “cadastro do operador” é 

aquele que a IP Telecom organiza e não um qualquer documento da autoria do operador». 

A IP Telecom discorda do SPD na parte em que este refere que a ORIP-CTR e a minuta 

contratual que faz parte integrante da mesma, não exigem a indicação no Anexo I do contrato 

de todas as infraestruturas aptas que, de acordo com os cadastros da IP Telecom, estão a 

ser utilizadas por um determinado operador à data da celebração do contrato. Tratam-se, 

segundo a empresa, de formalidades que asseguram os interesses da IP Telecom e 

constituem uma etapa do procedimento de acesso às infraestruturas que se aplica a todos os 
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operadores que pretendam aderir à ORIP-CTR e da qual a IP e a IP Telecom não poderão 

prescindir. 

(v) Que a atuação da IP e da IP Telecom, para que do cadastro da Fibroglobal conste a 

totalidade das infraestruturas que esta empresa utiliza e que à luz da ORIP-CTR fazem parte 

do CTR, está orientada para o cumprimento das formalidades exigidas pelo DL123/2009 e 

pela ORIP-CTR 

Neste contexto, alega que em nenhum momento da negociação que manteve com a 

Fibroglobal, com vista a procurar um acordo que passasse pela revogação do contrato de 

2012 e pela celebração de um novo contrato, no âmbito da nova oferta de referência ORIP-

CTR, a IP Telecom colocou exigências que condicionassem, onerassem ou impedissem o 

acesso às infraestruturas aptas de titularidade pública, acesso esse de que a Fibroglobal 

continua a dispor plenamente. 

Entende que a exigência de inclusão no Anexo I do contrato de todas as infraestruturas que 

a Fibroglobal se encontra a utilizar não constitui incumprimento ou violação do disposto no 

DL123/2009, constituindo, antes pelo contrário, um seu cumprimento pois só assim é 

respeitado o artigo 24.º daquele diploma. 

Assim, conclui a Requerida que não violou o direito de acesso da Fibroglobal às 

infraestruturas que estão sob sua gestão, não tratou a Requerente de forma desigual ou 

discriminatória, nem bloqueou o acesso a qualquer redução tarifária, pelo que o projeto de 

decisão não deve ser mantido nos termos em que foi aprovado.   

(vi) Que não pode ser acolhido o argumento de que poderia estar a ser violado o artigo 19.º 

do DL123/2009, na medida em que as remunerações que a Fibroglobal está a pagar à IP 

Telecom não estariam orientadas para os custos 

A este respeito, alega que o projeto de decisão não faz qualquer avaliação sobre a adequação 

do cálculo da remuneração prevista no contrato de 2012 aos custos, nem sobre a 

adequabilidade a esses mesmos custos das remunerações constantes da ORIP-CTR, e que 

o facto de as remunerações previstas na nova oferta de referência serem diferentes das que 

estavam previstas na OREP não quer dizer que umas e outras não estejam calculadas de 

acordo com o previsto no artigo 19.º do DL123/2009, bastando olhar para a natureza dos 

custos que devem ser tidos em conta para isso se perceber. 
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3. Parecer da AMT 

O parecer da AMT foi apresentado11 depois de ultrapassado o prazo que para esse efeito foi 

fixado no n.º 8 do artigo 19.º do DL123/2009 e no SPD notificado. 

Com efeito, notificado o SPD no dia 1 de agosto de 2019, o prazo máximo improrrogável12 

previsto para que aquela Autoridade se pronunciasse terminou no dia 23 do mesmo mês. 

Como previsto no n.º 8 do artigo 19.º do DL123/2009, a não emissão de parecer dentro do 

referido prazo corresponde à emissão de um parecer favorável. 

Em todo o caso é também este o sentido do Parecer n.º 32/2019, emitido pela AMT a 28 de 

agosto de 2019 que, após explicação de aspetos essenciais da sua metodologia regulatória 

e de evidenciar que a IP, conjuntamente com a IP Telecom, são responsáveis pela guarda e 

pela gestão do património rodoviário nacional que lhes está atribuído, otimizando a sua 

utilização, vem expressar o seu parecer favorável ao sentido de decisão aprovado pela 

ANACOM sobre o litígio relacionado com a aplicação do tarifário de acesso a infraestruturas 

e serviços do CTR que opõe a Fibroglobal à IP e à IP Telecom.  

4. Análise das pronúncias  

4.1. Pronúncia da Fibroglobal 

Embora a Fibroglobal de forma genérica manifeste a sua concordância com o SPD aprovado, 

duas das observações feitas por aquela empresa justificam aqui a sua análise. 

a. Referência aos princípios da razoabilidade, igualdade, não discriminação e 
orientação dos preços para os custos 

Na sua pronúncia a Fibroglobal manifesta que, apesar de a ANACOM não o referir, é 

importante mencionar que o litígio diz respeito a aspetos essenciais do regime do 

DL123/2009, nomeadamente a aplicação dos princípios da razoabilidade, igualdade, não 

discriminação e orientação dos preços para os custos.  

Efetivamente, o diferendo tem subjacente a necessidade de ser acautelado o acesso a 

infraestruturas aptas em observância dos princípios gerais que moldam o DL123/200913 de 

                                                            
11 Remetido por ofício daquela Autoridade com a referência 4304-CA/2019, de 28.08.2019. 
12 Terminologia do n.º 8 do artigo 19.º do DL123/2009. 
13 Relevando para o caso os princípios da concorrência, da igualdade, da não discriminação e da transparência 

(vd. artigo 4.º do DL123/2009). 
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entre os quais, o princípio da igualdade e da não discriminação invocados pela Fibroglobal e 

que enformam o regime consagrado no capítulo III do DL123/2009 (tal como determina o n.º 2 

do artigo 13.º daquele diploma).  

A necessidade de serem asseguradas estas exigências é expressamente afirmada no SPD 

aprovado (vd. ponto 6.1.) na parte em que é analisado o pedido de aplicação do tarifário 

ORIP-CTR. Nesta sede, para justificar a conclusão de que a IP e a IP Telecom devem aplicar 

o tarifário da ORIP-CTR aos traçados identificados pela Fibroglobal no pedido que dirige à 

ANACOM, refere-se no SPD que é esta a solução que assegura as exigências previstas no 

n.º 2 do artigo 13.º do DL123/2009, norma que determina que o acesso deve ser assegurado 

em condições justas e razoáveis, de igualdade, transparência e não discriminação, mediante 

condições remuneratórias orientadas para os custos. Tratam-se de aspetos essenciais do 

regime que como acima referido estão em causa no litígio em análise e que a decisão da 

ANACOM terá de acautelar. 

b. Momento da produção dos efeitos da decisão da ANACOM 

Na perspetiva da Fibroglobal, a alínea a) do n.º 2 do artigo 156.º do CPA permite que os 

efeitos da decisão que no âmbito do presente procedimento seja proferida se reportem à data 

em que foi requerida a aplicação do tarifário da ORIP-CTR, uma vez que tal ato será favorável 

“ao interessado” e do mesmo não resultará a lesão de direitos ou interesses legalmente 

protegidos. 

Antes de mais, justifica-se salientar que a possibilidade contemplada na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 156.º do CPA pressupõe que a retroatividade da decisão seja favorável a (todos) os 

interessados e não apenas a um dos interessados como parece estar subjacente à tese da 

Requerente. Ora, no processo em apreço a Fibroglobal não é a única parte interessada – a 

IP e a IP Telecom têm também esse estatuto e não deixa de ser evidente, pelas suas 

pronúncias, que não consideram que o sentido de decisão proferido lhes seja favorável. 

Assim, e por maioria de razão, a ser mantido o sentido da decisão aprovado, não será 

possível sustentar que a aplicação das condições tarifárias previstas na ORIP-CTR à 

utilização de infraestruturas aptas que a Fibroglobal contratou à IP e IP Telecom seja 

favorável às entidades a quem cabe a gestão das referidas infraestruturas e que, como acima 

referido, são também interessadas no presente processo. 
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Do atrás exposto decorre que não se verifica o pressuposto de aplicação da alínea a) do n.º 2 

do artigo 156.º do CPA, disposição em que a Fibroglobal faz assentar o seu entendimento 

relativo à data da produção de efeitos da decisão da ANACOM. Como tal e com base no 

entendimento já exposto no SPD aprovado, a ANACOM mantém o sentido do que então foi 

decidido, devendo os efeitos da sua decisão ser reportados a 5 de fevereiro de 2019. 

4.2. Pronúncias da IP e da IP Telecom 

Como se retira da síntese da pronúncia das Requeridas (vd. pontos 2.2. e  2.3., supra), a tese 

que as mesmas sustentam assenta nos seis argumentos que se passam a analisar: 

a. Alegam a inaplicabilidade do n.º 7 do artigo 19.º do DL123/2009 

Em síntese, alega a IP Telecom que a disposição em epígrafe não é aplicável ao presente 

diferendo uma vez que apenas teriam cabimento neste preceito as situações em que fosse 

negado o direito de acesso às infraestruturas aptas. No caso em apreço, estando esse direito 

assegurado e as condições específicas aplicáveis ao mesmo definidas desde a OREP, um 

diferendo sobre um pedido de modificação contratual (na terminologia da IP Telecom), não 

pode ser enquadrado no n.º 7 do artigo 19.º do DL123/2009. 

Embora a argumentação agora apresentada se reconduza, grosso modo, ao que a IP 

Telecom já alegou quando, no âmbito do presente procedimento, se pronunciou sobre o 

pedido de intervenção da Fibroglobal, justifica-se, em aditamento ao que já foi expresso no 

SPD (ponto 6.1.), referir o seguinte: 

Contrariamente ao que a IP Telecom sustenta, o artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009 não tem 

aplicação apenas às situações em que seja negado o direito de acesso a infraestruturas 

aptas, o que de resto é evidenciado pela existência de uma disposição que contempla um 

procedimento específico para estes casos – a saber, o artigo 16.º do DL123/2009.   

Prevendo o artigo 16.º do DL123/2009 um procedimento que apenas é destinado à resolução 

de litígios emergentes de situações de recusa de acesso, não seria razoável, nem 

sistematicamente lógico, que, como resulta do que a IP Telecom tenta sustentar, o legislador, 

redundantemente, consagrasse no mesmo diploma, e até no mesmo capítulo, um outro artigo 

– o artigo 19.º, com a previsão de um procedimento que teria exatamente o mesmo objeto e 

âmbito – habilitar os destinatários dos direitos e das obrigações consagrados no capítulo III 

do DL123/2009 com o direito de recorrer à ANACOM para obter uma decisão sobre uma 

recusa de acesso a infraestruturas aptas.   
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Ao contrário do que a IP Telecom pretende fazer crer, as duas normas têm objetos e 

propósitos distintos.  

O recurso ao procedimento previsto no artigo 19.º tem lugar nos casos em que, permitido o 

acesso às infraestruturas aptas, a beneficiária do acesso ou a entidade a quem cabe a gestão 

das referidas infraestruturas consideram que as condições em que o acesso é proporcionado 

não cumprem com o que é exigido na lei em matéria de remuneração e condições específicas 

aplicáveis, abrangendo nestes casos, também, as condições de pagamento.   

Ora, na situação em apreço, a IP Telecom reconhece que o presente diferendo tem origem 

num «…pedido de modificação contratual…» que, mais especificamente, decorre «…de uma 

pretensão da Fibroglobal de alterar as condições remuneratórias, que contratualizou com a 

Estradas de Portugal S.A. em 2012, à data a entidade gestora do Canal Técnico 

Rodoviário...».  

Ora, considerando o regime consagrado no DL123/2009 – e em concreto no n.º 7 do artigo 

19.º –, um diferendo sobre as condições a que obedece uma “modificação contratual” e em 

particular as condições remuneratórias ou condições específicas aplicáveis, constitui um 

diferendo que deve ser solucionado ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 19.º, sendo, por 

conseguinte, legítimo que, qualquer das partes, se habilite naquela disposição para requerer 

a intervenção da ANACOM.  

Em suma, para momentos distintos da tramitação do acesso e utilização de infraestruturas 

aptas, o legislador acautelou a existência de normas habilitantes para pedidos de resolução 

de litígios consoante esteja em causa uma recusa de acesso (negação do direito de acesso 

na terminologia da IP Telecom) ou um diferendo sobre as condições específicas aplicáveis, 

incluindo o preço e respetivas condições de pagamento, no âmbito do exercício de um direito 

de acesso. A integração numa ou noutra disposição legal dependerá do objeto do diferendo.  

No caso em apreço, foi correta a integração pela Fibroglobal do presente diferendo no n.º 7 

do artigo 19.º do DL123/2009. 

Por fim, e como decorre do acima exposto, é inevitável concluir que também não procede o 

argumento da IP Telecom14 para sustentar que não pode ser considerada a data de 20 de 

                                                            
14 Segundo o qual esta data só contaria caso estivessem em causa novas utilizações de infraestruturas do CTR.  
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julho de 201815, como momento relevante para a contagem do prazo previsto no n.º 2 do 

artigo 10.º da LCE16 – ou seja, como o momento a partir do qual se inicia a contagem do 

prazo (máximo) de 1 ano para requerer a intervenção da ANACOM.  

Não se compreende, nem a IP Telecom esclarece, em que disposição legal suporta esta 

associação. O presente diferendo enquadra-se no n.º 7 do artigo 19.º do DL123/2009 e segue, 

por determinação legal, o procedimento previsto no artigo 10.º da LCE. Nem o n.º 7 do artigo 

19.º do DL123/2009, nem o artigo 10.º da LCE condicionam a sua aplicação a diferendos 

sobre novas utilizações de infraestruturas.  

O dia 20 de julho de 2018 constitui a data em que a IP Telecom afirma clara e 

inequivocamente que «…não pode renovar ou autorizar novas instalações da [Requerente] 

fora do âmbito da ORIP». Esta data marca, portanto, o momento em que a Fibroglobal toma 

conhecimento de que para aderir às condições da ORIP-CTR – e, no caso vertente, para 

beneficiar dos preços que a mesma prevê – terá de aceitar celebrar o contrato que à mesma 

se encontra anexo, nos precisos termos em que a IP Telecom o interpreta. Não se 

conformando a Fibroglobal com as exigências que, em concreto, são feitas e que a 

comunicação de 20 de julho de 2018 evidencia serem inultrapassáveis pela via negocial, 

conclui-se que é esta a data em que para a Requerente é evidente a existência de um 

diferendo, sendo como tal o momento relevante para a contagem do prazo previsto no n.º 2 

do artigo 10.º da LCE. 

Faz-se notar que, confirmando a adequação do enquadramento do presente diferendo no 

artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009, a IP Telecom qualifica os factos que estão na origem do 

diferendo como um «…pedido de modificação contratual…» que decorre «…de uma 

pretensão da Fibroglobal de alterar as condições remuneratórias que contratualizou com a 

Estradas de Portugal, S.A.» (ora enfatizado) – ou seja, a Requerida reconhece, e bem, que 

estamos perante um diferendo sobre as condições definidas como contrapartida do acesso. 

Face ao vindo de expor, a ANACOM reitera ser o artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009 aplicável 

ao presente diferendo e o pedido de intervenção apresentado tempestivo, mantendo-se, 

assim, o entendimento expresso no SPD. 

                                                            
15 Data em que a IP Telecom comunicou à Fibroglobal que a partir da receção desta comunicação a IP Telecom 

não poderia renovar ou autorizar novas instalações da Fibroglobal fora do âmbito das regras estabelecidas na 
ORIP-CTR. 

16 Recorde-se que a IP Telecom alega que esta data apenas poderia ser considerada como relevante, para efeitos 
de novas utilizações de infraestruturas do CTR o que no caso não ocorre, dado que a Fibroglobal apenas solicita 
uma modificação do contrato de utilização de infraestruturas que utilizava e continua a utilizar.  
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b. Afirmam que está a ser assegurado o “perfeito cumprimento” do disposto no artigo 
13.º do DL123/2009, contestando que a Fibroglobal tenha estado sujeita ao 
cumprimento de exigências que outras entidades não têm de cumprir 

Em suma, a IP Telecom sustenta o seu entendimento argumentando que todos os operadores 

que têm contratos celebrados ao abrigo da OREP, se mantêm nesse regime e beneficiam do 

acesso ao CTR de acordo com as condições remuneratórias ali definidas. Caso pretendam 

“migrar” para a ORIP-CTR, estarão sujeitos às mesmas condições que pretende aplicar à 

Fibroglobal. 

Ora, o que a ANACOM afirmou no SPD, e aqui melhor explicita, é que as condições a que a 

IP Telecom quer sujeitar a Fibroglobal não são as que atualmente são aplicáveis a quaisquer 

outras empresas de comunicações que, de acordo com os dados que se encontram na posse 

da IP Telecom estejam a usar essas mesmas infraestruturas (e apenas essas). Como tal, se 

tivermos este aspeto, que se considera inquestionável, em consideração, será forçoso 

concluir que as condições de acesso aos [IIC]       [FIC] traçados utilizados pela Fibroglobal 

ao abrigo do contrato celebrado com a EP, contrato que em resultado das alterações e 

evolução desta sociedade integra agora o acervo patrimonial e contratual da IP Telecom, são 

distintas das que são oferecidas a outras empresas e, como tal, discriminatórias.   

Uma vez que sobre a IP Telecom recai uma obrigação de assegurar o acesso aos [IIC]   .    
[FIC] traçados identificados pela Fibroglobal, em condições de igualdade e não discriminação 

(artigo 13.º, n.º 2 do DL123/2009), a aplicação de condições e preços diferenciados – quando 

comparados com os que são cobrados a outras beneficiárias da ORIP-CTR que contratem 

igual ocupação dos mesmos traçados cujo acesso e utilização a Fibroglobal pretende 

contratar com a IP Telecom e não estejam a utilizar infraestruturas aptas cuja titularidade seja 

objeto de conflito – constitui uma desigualdade e uma discriminação e, por conseguinte, uma 

violação das obrigações identificadas. 

A ANACOM mantém, assim, o entendimento expresso no SPD de que, ao condicionar o 

acesso e utilização das infraestruturas aptas por parte da Fibroglobal, nos termos acima 

descritos, a IP Telecom está efetivamente a contrariar o disposto no n.º 2 do artigo 13.º do 

DL123/2009. 
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c. Alegam desconhecer os elementos entregues no processo para fazer prova de 
que a Fibroglobal está a pagar à MEO troços que coincidem geograficamente com 
as condutas referenciadas pela IP Telecom. 

Especificamente sobre esta observação justifica-se salientar a afirmação feita pela IP 

Telecom (sumarizada no ponto 2.3., supra) com a qual se concorda. Efetivamente, ainda que 

hipoteticamente as infraestruturas que a Fibroglobal está a pagar à MEO sejam as mesmas 

que a Requerida pretende ver incluídas no Anexo I isso de nada relevaria para o caso, uma 

vez que o que a Requerente pretende é modificar a remuneração devida como contrapartida 

pelo acesso e utilização das infraestruturas que identifica. É por isso irrelevante analisar, no 

quadro do presente processo, se as infraestruturas que a Fibroglobal está a pagar à MEO 

coincidem, ou não, geograficamente com as condutas referenciadas pela IP Telecom. 

De facto, conforme explicitado no SPD17 (no ponto 6.2.2.), circunscrevendo-se o presente 

litígio aos [IIC]       [FIC] traçados que a Fibroglobal identifica e em relação aos quais não 

existe qualquer diferendo relacionado com a sua titularidade, é irrelevante verificar se os 

demais traçados que a IP Telecom gostaria de ver inseridos no Anexo I, coincidem 

efetivamente com os que a Fibroglobal está a utilizar ao abrigo da ORAC.  

Tal informação apenas relevaria caso os factos do presente diferendo fossem subsumíveis à 

previsão do artigo 20.º-A do DL123/2009 e resultassem apenas e só do que o mesmo estatui, 

o que, pelos motivos já vastamente explicitados no SPD, não é o que sucede. Assim e como 

decorre do acima exposto, a demonstração da existência de um acordo entre a Fibroglobal e 

a MEO que incida sobre as infraestruturas que a IP Telecom pretende aditar ao Anexo I é 

irrelevante para a decisão do presente procedimento.  

Quanto ao segundo argumento que a IP Telecom aqui apresenta, no sentido de alegar que 

não está a recusar qualquer pedido de acesso, remete-se para o entendimento da ANACOM 

expresso a propósito das alíneas a. e b. supra deste ponto 4.2. Especificamente sobre a 

afirmação de que a IP Telecom continua obrigada a referenciar as infraestruturas que 

pretende aditar ao Anexo I, ainda que a Fibroglobal já esteja a pagar a sua utilização à MEO, 

remete-se para o entendimento que se expressa no ponto seguinte. 

                                                            
17 A propósito do pedido da Requerente para que fosse aplicado o artigo 20.º-A do DL123/2009. 
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d. Rejeitam a interpretação do SPD de que a identificação das infraestruturas aptas que 
estão a ser utilizadas por um operador são apenas aquelas que este indica no seu 
pedido  

A ANACOM não identifica, nem a IP Telecom explica, em que disposição assenta o 

entendimento de que o Anexo I deve conter «…indicação da totalidade das infraestruturas 

aptas que integram o domínio público que a IP Telecom tem conhecimento de estarem a ser 

utilizadas pelo operador, independentemente de este as identificar completamente».  

Sem contestar que, para a IP Telecom, é relevante saber, em cada momento, quais as 

empresas que estão a utilizar as infraestruturas que aquela empresa assume sob sua gestão, 

o que se constata é que, nem a ORIP-CTR, nem a minuta do contrato de utilização de 

infraestruturas aptas que a integra, contemplam qualquer exigência de que as empresas (que 

pretendam contratualizar a utilização de infraestruturas do CTR) façam constar do Anexo I do 

contrato todo um elenco de infraestruturas e traçados que a IP Telecom entende estarem sob 

sua gestão e a ser utilizadas pela empresa de comunicações que celebra esse contrato, ainda 

que tal utilização esteja contratualizada com uma outra entidade. 

Esta abordagem da IP Telecom que, reitera-se, não tem qualquer suporte, nem na ORIP-

CTR, nem na minuta de contrato que a integra, não é também compatível com o regime do 

acesso e utilização de infraestruturas aptas consagrado no DL123/2009. 

Com base na análise das disposições da Oferta de Referência para utilização do CTR verifica-

se que o contrato – o acordo escrito que regula a relação constituída ao abrigo da ORIP-CTR 

– tem por objeto a definição das condições de prestação dos serviços de acesso a 

infraestruturas do CTR.  

Considerando-se pacífico, perante o que é alegado por ambas as partes, que há um conjunto 

de traçados que está a ser utilizado pela Fibroglobal ao abrigo de um contrato que esta 

empresa celebrou com a MEO, é incontornável concluir que esses traçados estão excluídos 

dos serviços de acesso a infraestruturas do CTR prestado pela IP Telecom, não existindo 

assim qualquer razão para que as infraestruturas de tais traçados constem de um (outro) 

contrato que não tem por objeto a sua disponibilização. 
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Com efeito, resulta do disposto na cláusula 4.ª18 da minuta de contrato que este apenas 

abrange as infraestruturas descritas no “Cadastro do OPERADOR” que constitui o Anexo I. 

Como tal, a exigência feita pela IP Telecom de incluir nesse cadastro outras infraestruturas 

para além das que são objeto do pedido de acesso que lhe foi dirigido pela Fibroglobal, 

implicará que os referidos traçados passem a estar abrangidos pelo contrato em manifesta 

violação do que dispõe o n.º 2 do artigo 20.º-A do DL123/2009.  

Esta exigência – de inclusão, no contrato, de infraestruturas aptas cujo acesso e utilização foi 

contratualizado com outra entidade – consubstancia o incumprimento do n.º 1 do mesmo 

artigo 20.º-A, constituindo a recusa de aplicação das condições previstas na ORIP-CTR aos 

traçados utilizados pela Fibroglobal ao abrigo do acordo antes celebrado com a EP um 

incumprimento do direito de assegurar o acesso a infraestruturas aptas com observância do 

que é exigido no n.º 2 do artigo 13.º do DL123/2009. 

Admitindo que a exigência feita pela IP Telecom possa não ter associado o pagamento de 

qualquer remuneração pela utilização das infraestruturas que a Fibroglobal já se encontrará 

a utilizar ao abrigo de um contrato celebrado com a MEO – o que não é totalmente claro nas 

posições veiculadas pelas Requeridas –, então será inevitável concluir que a exigência feita 

pela IP Telecom apenas parece servir o propósito de obter um reconhecimento, por parte da 

Fibroglobal, de que os traçados que contratou à MEO, estão, de facto, sob sua gestão, 

traduzindo-se, assim, numa imposição de que a(s) empresa(s) de comunicações eletrónicas 

tome(m) partido num diferendo em que não é (são) parte, imposição que se considera não 

ser, nem justa, nem razoável, para além de, incompatível com a letra e o espírito do artigo 

20.º-A do DL123/2009. De resto, é a IP Telecom que afirma e reconhece que o operador não 

pode intrometer-se nessa disputa, estando obrigado a manter-se neutro, sem prejuízo do 

direito que tem de apenas pagar a uma dessas entidades. 

Na eventualidade de ser esta a intenção da IP Telecom – incluir no cadastro anexo ao contrato 

infraestruturas cujo acesso e utilização foi contratado a uma terceira entidade, sem que, no 

entanto, seja agora exigido à Fibroglobal qualquer pagamento suplementar pela sua 

utilização –, cumpre aqui referir que, na prática, tal exigência corresponde a uma imposição 

de contratualização (ainda que sem remuneração) na medida em que, como resulta claro do 

n.º 1 da cláusula 4.ª da minuta de contrato anexa à ORIP-CTR, as infraestruturas 

«disponibilizadas ao abrigo do Contrato são as identificadas e descritas no “Cadastro do 

                                                            
18 Esta disposição prevê que «As infraestruturas de CTR disponibilizadas ao abrigo do Contrato são as 

identificadas e descritas no Cadastro do OPERADOR, o qual constitui o Anexo I ao presente Contrato» [ora 
enfatizado]. 
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OPERADOR”» que constitui o Anexo I do contrato. Nesse sentido e para que não existam 

dúvidas, será clarificado na decisão final a proferir que não pode ser condicionada a aplicação 

do tarifário da ORIP-CTR à contratualização de um acervo mais alargado de infraestruturas 

aptas para além das que a Fibroglobal quer efetivamente contratar à IP Telecom, não 

podendo, assim, ser exigida a inclusão, no contrato a celebrar ou nos seus anexos, ainda que 

sem contrapartidas, da identificação ou simples menção a infraestruturas aptas que estão a 

ser utilizadas, ao abrigo de uma outra relação contratual. 

e. Argumentam que a sua atuação, para que do cadastro da Fibroglobal conste a 
totalidade das infraestruturas que esta empresa utiliza e que à luz da ORIP-CTR 
fazem parte do canal técnico rodoviário, está orientada para o cumprimento das 
formalidades exigidas pelo DL123/2009 e pela ORIP-CTR 

Não pode a ANACOM concordar com a afirmação de que as exigências feitas pela IP 

Telecom – no sentido de que a Fibroglobal (ou qualquer outra empresa de comunicações 

eletrónicas) inclua, no Anexo I do contrato de prestação dos serviços de acesso a 

infraestruturas e serviços de CTR, infraestruturas que se encontra a utilizar ao abrigo de um 

contrato celebrado com outra entidade – esteja orientado para o cumprimento das 

formalidades exigidas pelo DL123/2009. 

Como já foi explicado, ao subordinar a aplicação dos preços previstos na ORIP-CTR às 

infraestruturas cujo acesso e utilização lhe foi contratado, ao preenchimento do Anexo I nos 

termos que preconiza, a IP e a IP Telecom estão, na verdade, a contrariar o artigo 13.º do 

DL123/2009 que determina que o acesso a infraestruturas aptas deve ser assegurado em 

condições justas e razoáveis, de igualdade, transparência e não discriminação e mediante 

condições remuneratórias orientadas para os custos. 

Ao fazer depender o acordo para aplicação do tarifário da ORIP-CTR da inclusão no Anexo I 

do contrato – e como tal, no próprio contrato – de infraestruturas que a Fibroglobal contratou 

a uma outra entidade, a IP Telecom estabelece uma condição que não é justa nem razoável, 

pois bem sabe que estando o pagamento das referidas infraestruturas a ser realizado ao 

abrigo de outro contrato, não pode exigir que a Fibroglobal proceda a uma nova 

contratualização do acesso e utilização dessas mesmas infraestruturas e nesse âmbito fique 

adstrita ao pagamento dos valores devidos por essa utilização também no âmbito de um 

contrato com a IP Telecom.  
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No contexto da exigência acima descrita, o acréscimo de remuneração que a Fibroglobal teria 

de pagar em resultado da inclusão dos traçados que a Fibroglobal já contratou à MEO 

implicará que a empresa beneficiária do acesso pague pelos [IIC]       [FIC] traçados cujo 

acesso e utilização pretende obter da IP Telecom um valor superior ao que consta da ORIP-

CTR para esses mesmos traçados.  

E mesmo que não seja intenção da IP Telecom ser remunerada pelo acesso e utilização de 

infraestruturas contratadas pela Fibroglobal à MEO, esta exigência será, ainda assim, 

irrazoável, pois não tem qualquer outra justificação que não a de obter um reconhecimento 

de que as referidas infraestruturas estão sob sua gestão, o que no caso não é legítimo, nem 

justo, exigir.  

Como resulta do acima exposto, as exigências feitas pela IP e pela IP Telecom contrariam o 

direito de acesso tal como consagrado no artigo 13.º do DL123/2009 e conflituam com o 

disposto no n.º 2 do artigo 20.º-A do mesmo diploma.  

Sustenta a IP Telecom que só com a exigência de que o Anexo I inclua todas as 

infraestruturas aptas em CTR que a Fibroglobal estaria e continua a utilizar é que é respeitado 

o disposto no artigo 24.º do DL123/2009.  

Pressupondo que nesta passagem da sua pronúncia a IP Telecom se está a referir à 

obrigação de elaborar e manter plenamente atualizado um cadastro nos termos previstos no 

indicado artigo 24.º, não pode deixar de se assinalar que tal afirmação é redutora e inexata. 

A demonstrá-lo está, desde logo, o entendimento manifestado pela Requerida na sua 

pronúncia de que «…o “cadastro de Operador” é aquele que a I.P Telecom organiza e não 

um qualquer documento da autoria do operador (cf. definição de “Cadastro” constante do 

ponto 2. da ORIP-CTR)».  

Ora, como evidenciam os factos e afirmações feitas no presente procedimento, a IP Telecom 

não está dependente da informação do Anexo I dos contratos para elaborar o cadastro de 

infraestruturas aptas nos termos do que é exigido pelos artigos 17.º e 24.º do DL123/200919, 

pois se assim fosse, não teria ocorrido a divergência que está na origem do presente 

procedimento.  

                                                            
19 O qual deve conter um conjunto mínimo de elementos que permitam informação sobre a localização, 

georreferenciação, traçado e afetação principal das infraestruturas aptas, bem como as características 
técnicas mais relevantes das mesmas, incluindo a dimensão, o tipo de infraestrutura e de utilização. 
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Ainda que se pudesse admitir – e não parece que assim seja – que a informação que a IP 

Telecom pretende fazer constar dos Anexos I dos contratos que celebra pudesse ser 

relevante para o conhecimento do estado de ocupação das infraestruturas aptas que entende 

estarem  sob sua gestão, faz-se notar que essa informação não é exigida pelo artigo 24.º do 

DL123/2009, nem pela decisão da ANACOM que aprovou a lista de objetos cadastrais e 

respetivos elementos de caracterização que deve ser disponibilizada no SIIA.  

Não pode por isso considerar-se, como pretende a Requerida, que só com a exigência de 

que o Anexo I inclua todas as infraestruturas aptas em CTR que a Fibroglobal estaria e 

continua a utilizar é que é respeitado o disposto no artigo 24.º do DL123/2009. 

 
f. Consideram que não pode ser acolhido o argumento de que poderia estar a ser 

violado o artigo 19.º do DL123/2009, na medida em que as remunerações que a 
Fibroglobal está a pagar à IP Telecom não estariam orientadas para os custos 

Como afirma a IP Telecom, a ANACOM não fez, no âmbito do presente procedimento, uma 

avaliação da conformidade das remunerações previstas na ORIP-CTR ou na oferta que lhe 

antecedeu – a OREP – à luz das exigências do princípio da orientação dos preços para os 

custos.  

Tratam-se de duas ofertas, com preços distintos, que tendo entrado em vigor em momentos 

sucessivos no tempo, incidem sobre as mesmas infraestruturas – CTR – que são geridas pela 

mesma entidade – IP Telecom –, quer o acesso e utilização seja contratado hoje ao abrigo 

da ORIP-CTR quer resulte de um contrato celebrado ao abrigo da OREP. O que se afigura 

difícil de compreender são as razões pelas quais as mesmas infraestruturas, que integram o 

domínio público e são exploradas por uma mesma entidade, podem ser objeto de 

remunerações distintas em função da data em que o acesso às mesmas foi contratado. 

A não existir qualquer distinção entre os serviços que são prestados ao abrigo das ofertas em 

questão – ORIP-CTR ou OREP – não se compreende qual o fundamento em que assenta a 

diferença de remuneração. O que se afigura lógico, considerando as exigências de igualdade 

e não discriminação previstas no artigo 13.º, n.º 2 do DL123/2009 é que, como contrapartida 

pelo acesso e utilização das mesmas infraestruturas e perante um contrato em que fossem 

assegurados os mesmos serviços, fosse também garantida, a todos os beneficiários – 

independentemente da data em que celebraram os respetivos contratos – a aplicação dos 

mesmos preços. 
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Assim, no pressuposto de que no âmbito da ORIP-CTR e da OREP existe uma identidade de 

serviços e prestações, constata-se que, para a prestação do mesmo serviço (ocupação de 

cabos e equipamentos de comunicações eletrónicas no CTR), os preços praticados ao abrigo 

da primeira das referidas ofertas são distintos dos da segunda. Perante o acima exposto, será 

forçoso concluir que há discriminação entre as empresas de comunicações eletrónicas que 

ocupam em condições idênticas exatamente um mesmo traçado, gerido pela mesma 

entidade, consoante esta ocupação esteja contratada ao abrigo da OREP ou da ORIP-CTR.  

Para além do que acima se refere e se, por hipótese de raciocínio, se considerar que os 

valores da ORIP-CTR cumprem o princípio de orientação dos preços para os custos – análise 

que nesta sede a ANACOM não realizou –, afigura-se evidente que, se para obter o acesso 

e utilização de [IIC]       [FIC] traçados, a Fibroglobal tiver de pagar pela ocupação de um 

número superior de traçados nos termos em que a IP Telecom pretende que fique consagrado 

no Anexo I, então a beneficiária do acesso pela utilização dos referidos [IIC]         [FIC] 
traçados estará a pagar uma remuneração superior à que seria devida. Esta exigência, que 

não tem correspondência com o serviço que a Fibroglobal pretende que lhe seja prestado ao 

abrigo do contrato, configura uma condição que não é justa nem razoável e, como tal, 

conflitua com o que é exigido pelo n.º 2 do artigo 13.º do DL123/2009.  

Dado o acima exposto e reiterando que a ANACOM não procedeu à análise da adequação 

dos valores da remuneração previstos na OREP e na ORIP-CTR, o que se conclui é que a 

aplicação à Fibroglobal dos preços e tarifário previstos na OREP ou o agravamento dos 

valores devidos pela utilização dos [IIC]         [FIC] traçados que esta empresa pretende 

manter contratados com a IP Telecom, por via da inclusão no Anexo I dos traçados adicionais, 

não é compatível com a exigência de assegurar, às empresas de comunicações eletrónicas, 

o acesso às infraestruturas aptas em condições justas, razoáveis e de não discriminação, em 

conformidade com o que é exigido pelo n.º 2 do artigo 13.º do DL123/2009. 

5. Conclusão 

Analisadas as pronúncias recebidas no âmbito do procedimento de audiência prévia dos 

interessados, conclui-se que não foram apresentados factos ou argumentos que conduzam 

à alteração do sentido de decisão aprovado que, como tal, se justifica manter.  

Em todo o caso, considerando as observações feitas pela IP Telecom na sua pronúncia, e a 

análise que das mesmas foi realizada e refletida na decisão final, entende-se que é relevante 

clarificar no número 2 da decisão final que, não pode ser condicionada a aplicação do tarifário 
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da ORIP-CTR à contratualização de um acervo mais alargado de infraestruturas aptas para 

além das que a Fibroglobal quer efetivamente contratar à IP Telecom, não podendo, assim, 

ser exigida a inclusão, no contrato a celebrar ou nos seus anexos, ainda que sem 

contrapartidas, da identificação ou simples menção a infraestruturas aptas que estão a ser 

utilizadas ao abrigo de uma outra relação contratual. 


