
 

RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O SENTIDO PROVÁVEL DA 
DELIBERAÇÃO DA ANACOM REFERENTE AOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE 

INTERLIGAÇÃO DE LINHAS ALUGADAS E DE COMPONENTES PARA 
INTERLIGAÇÃO 

 
 

1. ENQUADRAMENTO 
 
Em reunião de 29 de Abril de 2004, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou o 
sentido provável da deliberação referente aos preços dos serviços de interligação de linhas 
alugadas e de componentes para interligação1, deliberando proceder, ao abrigo dos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, à audiência prévia das entidades 
interessadas. 
 
Em resposta à audiência prévia foram recebidos os comentários da PT Comunicações, S.A.2 
(PTC), da OniTelecom - Infocomunicações, S.A.3 (Oni), da Novis Telecom, S.A. (Novis)4 e 
da Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone)5. Foram também recebidas 
comunicações da PTC6 e da Novis7 relativamente ao n.º 2 do sentido provável da 
deliberação que são tidas em conta na presente análise. 
 
De seguida, elabora-se uma síntese integradora dos aspectos mais relevantes das respostas 
recebidas à luz do sentido provável da deliberação e o correspondente entendimento da 
ANACOM. Esta síntese não elimina a necessidade da consulta individual das respostas 
remetidas pelas entidades consultadas. 
 
 

                                                 
1 Doravante designado “sentido provável da deliberação”. 
2 Fax da PTC datado de 14.05, com entrada E16818/2004. 
3 Carta da Oni datada de 14.05, com entrada E16791/2004. 
4 Carta da Novis datada de 17.05, com entrada E17251/2004. 
5 Carta da Vodafone datada de 17.05, com entrada E17060/2004. 
6 Fax da PTC datado de 11.05.2004. 
7 Carta da Novis datada de 18.05.2004. 
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2. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DAS ENTIDADES INTERESSADAS 
 

2.1. PREÇOS 
 

2.1.1. Pressupostos para a definição dos preços 
A PTC concorda na generalidade com a metodologia seguida pela ANACOM para a 
determinação dos preços máximos dos serviços de interligação de linhas alugadas e de 
componentes para interligação. A PTC apresenta considerações específicas em relação a 
alguns valores e pressupostos considerados pela ANACOM, que de seguida se identificam, e 
que segundo aquela entidade não garantem a compatibilização com o princípio da orientação 
para os custos. 

Em primeiro lugar, a PTC entende que o valor de 20 metros assumido pela ANACOM como 
referência para o cálculo da mensalidade é insuficiente para as centrais onde prevê uma 
maior procura deste serviço, em virtude do congestionamento de traçados e caminhos de 
cabos existentes e das grandes dimensões dos edifícios. 

No que se refere ao tempo para a instalação de cada metro de pares coaxiais a PTC, 
reconhecendo que no passado considerou 1 minuto para aquela actividade, verificou agora 
que aquele valor não correspondia ao tempo efectivamente despendido na tarefa em causa. 

Em relação ao orçamento relativo à instalação das calhas com o recurso a empreitada a PTC, 
reconhecendo o argumento de que uma empresa eficiente deve tomar decisões numa óptica 
de minimização de custos e que no passado indicou valores próximos dos considerados pela 
ANACOM, argumenta que o aumento do valor orçamentado está relacionado com a política 
de reestruturação dos activos prosseguida por aquela empresa – segundo a PTC, tal política 
resulta num decréscimo dos custos totais, tendo, no caso concreto da instalação de calhas, 
um efeito contrário. 

Segundo a PTC, existe uma incoerência entre o valor estimado pela ANACOM e os preços 
máximos definidos para a parte não dependente da distância. 

Por fim, a PTC pretende que o preço dos circuitos de 34 Mbps com comprimentos 
superiores a 80 metros e/ou necessidade de recurso a sistemas ópticos seja estabelecido caso 
a caso. 

Em relação ao preço não dependente da distância dos circuitos n×64 kbps a Novis, 
estimando que o preço actual considerado pela ANACOM implica um custo da placa de 
rede de € 4 281, valor muito superior ao preço de € 188 indicado pelos seus fornecedores, 
sugere que se fixe aquele preço em € 6 (acrescido do custo da mão de obra na instalação) e 
não de € 133,8 como definido na proposta de deliberação. 

Como ponto prévio, a ANACOM tem reservas em aceitar a orçamentação apresentada com 
carácter confidencial pela PTC como base para a definição dos preços, uma vez que não foi 
objecto de discussão pelos interessados. 

Tal como referido na análise conducente ao sentido provável da deliberação, e não tendo 
sido apresentados dados factuais que contrariem aquela posição, a ANACOM entende que, 
em média, o valor de 20 metros assumido como referência para o cálculo das mensalidade é 
suficiente para o conjunto de centrais onde é expectável que os operadores venham a 
requisitar este serviço. 
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Em relação ao tempo de instalação de cada metro de pares coaxiais, a ANACOM mantém o 
valor considerado pela PTC aquando da definição dos preços da ORALL. Caso a PTC venha 
a apresentar um estudo detalhado e devidamente fundamentado de todas as actividades, 
respectivos custos e tempos associados, que justifique a alteração daquele pressuposto, a 
ANACOM equacionará oportunamente tal revisão integrada e coerente.  

Em relação ao orçamento relativo à instalação das calhas a ANACOM considera que uma 
empresa cuja actividade principal será a construção de infra-estruturas tais como a instalação 
de calhas, e que se encontra num ambiente concorrencial, não deverá apresentar preços 
superiores aos valores em que a PTC incorreria se efectuasse tal serviço com meios próprios. 
De facto, no passado a Novis remeteu à ANACOM orçamentos efectuados por uma empresa 
externa em que os preços de instalação de calhas eram, ainda que eventualmente em 
circunstância diferentes, significativamente inferiores ao orçamento apresentado pela PTC. 
Na falta de melhor informação, a ANACOM considerou o preço médio resultante da 
proposta da PTC e do orçamento apresentado pela Novis. Assim, a ANACOM mantém o 
valor que considerou no sentido provável da deliberação. 

Em relação à alegada incoerência identificada pela PTC entre o valor estimado pela 
ANACOM e os preços máximos definidos no sentido provável da deliberação para a parte 
não dependente da distância na instalação, a ANACOM esclarece que à referida constante há 
que deduzir o valor correspondente a 4 metros de calha devido à porção montante do cabo 
que não tem calha.  

Assim, ao sentido provável da deliberação há que rectificar dois aspectos que combinados8 
representam uma redução de 4%: 

(a) a mensalidade é de € 5.75; 

(b) a parcela não dependente da distância na instalação é deduzida de € 57. 

A ANACOM não vê outra razão para definir o preço dos circuitos de 34 Mbps com 
comprimentos superiores a 80 metros caso a caso a não ser a eventualidade de ser necessário 
recorrer a sistemas ópticos para aqueles circuitos. Nesse caso, o preço deverá também ser 
orientado para os custos. 

Em relação à estimativa da Novis de que o custo da placa de rede n×64 kbps considerado 
pela ANACOM foi de € 4 281, esta Autoridade esclarece que, conforme explicitado no 
processo disponibilizado aos interessados, o valor considerado para a placa de rede foi de    
€ 321. Existem outros custos significativos relacionados com a posição no equipamento de 
rede, por carta, que ascendem a € 1 270, valor, note-se, inferior à estimativa efectuada por 
aquela empresa. 

 

2.1.2. Nível dos preços 
A Oni concorda com a redução da capacidade da componente comum para interligação de 
63 para 21 circuitos e com o preço máximo definido para os circuitos de 2 Mbps e de 
débitos superiores.  

A Oni e a Novis defendem que o preço máximo do serviço de instalação das extensões 
internas para  interligação de linhas alugadas a n×64 kbps é excessivo e não deve estar tão 
dependente do débito.  

                                                 
8 Considerando a distância de 20 metros e uma utilização das componentes a 2 anos. 
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Aqueles operadores ao compararem o preço previsto no sentido provável da deliberação com 
o tarifário comercial de circuitos alugados e com os preços máximos que a ANACOM havia 
estabelecido na deliberação de 19.06.2003, concluem que: 

(a) os preços de instalação das extensões internas para  interligação de linhas alugadas a 
n×64 kbps de 20 metros aumentam entre 2 a 30 vezes; 

(b) as reduções nas mensalidades permitem recuperar o acréscimo dos preços de 
instalação num prazo que consideram excessivo (entre 6 e 25 meses). 

Sobre este ponto a ANACOM esclarece que os preços fixados na deliberação de 19.06.2003 
tiveram por base a interligação de circuitos a 2 Mbps. Comparando os valores fixados na 
altura para os circuitos a 2 Mbps com os valores constantes no sentido provável da 
deliberação para o mesmo débitos verifica-se, pelo contrário, um redução dos mesmos 

Conforme referido no processo disponibilizado para consulta, as componentes adicionais 
necessárias para a interligação de circuitos n×64 kbps, estão na base da diferença de preços 
entre os serviços de interligação de linhas alugadas de 2 e 34 Mbps e de interligação de 
linhas alugadas de n×64 kbps (vide Gráfico 1). Nesta medida, não é correcto efectuar 
comparações entre os preços do serviço de interligação de linhas alugadas de n×64 kbps 
com os preços definidos na deliberação de 19.06.2003. 

A variação do preço em função do débito está associada à imputação do valor estimado para 
a rede de circuitos n×64 kbps (carta e respectiva posição no equipamento da rede) ao 
respectivo serviço.  

Sendo certo que o preço da instalação das extensões internas para interligação de linhas 
alugadas para alguns débitos de n×64 kbps é superior ao preço de instalação do 
prolongamento local associado, também é verdade que a comparação entre os preços dos 
prolongamentos locais e os preços das extensões internas, quando considerado um período 
de 2 anos, revela que o recurso a este serviço é economicamente mais racional que o recurso 
aos prolongamentos locais, como se verifica no Gráfico 1. 
Gráfico 1. Comparação entre o preço das extensões internas para interligação de linhas alugadas e o preço do 

prolongamento local equivalente (instalações diluídas em 2 anos) 
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Note-se ainda que os circuitos de débitos entre 64 kbps e 256 kbps e de 2 Mbps e 34 Mbps, 
onde se verificou o efeito esperado de redução de preços associada a uma menor utilização 
da rede da PTC, representam cerca de 95% do total de circuitos contratados por aqueles 
operadores. 
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2.1.3. Inclusão dos circuitos de 155 Mbps 
A Novis, suportando-se na deliberação da ANACOM de 10 de Fevereiro de 2004 e na 
consulta pública recentemente realizada pela Comissão Europeia sobre esta matéria9, solicita 
a inclusão dos circuitos de 155 Mbps nesta oferta.    

Sobre esta matéria, a PTC havia já questionado a ANACOM10 sobre a necessidade de 
inclusão deste tipo de circuitos na oferta em causa. Actualmente, o número de circuitos de 
155 Mbps alugados por empresas fora do Grupo PT à PTC é bastante reduzido, tendo as 
empresas que responderam à audiência prévia alugado, na sua totalidade, apenas oito destes 
circuitos à PTC. Não obstante, será expectável o recurso mais intensivo àquele tipo de 
circuitos, que possibilita a agregação de acesso de banda larga dos clientes finais. 

Assim, considera-se importante estender esta oferta aos circuitos de 155 Mbps. Para o efeito, 
deve a PTC apresentar uma proposta de preços devidamente fundamentada, no prazo de 20 
dias.  

 

2.2. ESTABELECIMENTO DE CIRCUITOS DESTINADOS AO PRÓPRIO OU A OUTROS OPS 
No sentido provável da deliberação a ANACOM estabeleceu que a PTC devia alterar a PRI 
no sentido de permitir que operadores interligados com aquela empresa pudessem optar por 
recorrer a terceiros para o estabelecimento de circuitos de interligação podendo esses 
terceiros utilizar para o efeito os respectivos espaços de co-instalação. 

A PTC não discorda desta alteração, apresentando como justificação eventuais dificuldades 
na imputação de responsabilidade perante anomalias na prestação do serviço ou inadequado 
dimensionamento do ponto de interligação por responsabilidade do operador co-instalado. 

A Oni, a Novis e a Vodafone encaram aquela condição de forma muito positiva uma vez que 
será propícia ao desenvolvimento de uma maior concorrência no mercado dos circuitos de 
interligação. 

A Novis solicita a inclusão de uma referência explícita à possibilidade de interligação de 
linhas alugadas que sejam utilizadas por clientes grossistas (i.e., que não sejam utilizadas 
para ligar directamente utilizadores finais). 

A Novis considera que deverá também ser explicitada a possibilidade de interligação entre 
os OPS, utilizando para o efeito as componentes de interligação alugadas à PTC, tendo os 
OPS a possibilidade de efectuar a passagem dos cabos entre as componentes de interligação 
caso se encontrem co-instalados na mesma central. 

Ainda segundo a Novis a proposta de deliberação deve clarificar sobre a possibilidade de 
utilização das componentes de interligação co-instaladas nas centrais da PTC para a entrega 
de acessos primários para interligação de tráfego de Internet. Relativamente a esta questão a 
Novis considera que a execução deste serviço não implica qualquer impacto técnico 
relativamente à interligação de circuitos de 2 Mbps. 

A ANACOM, tendo em conta a referência, por parte da PTC, a possíveis dificuldades na 
imputação de responsabilidade perante anomalias na prestação do serviço ou inadequado 
dimensionamento do ponto de interligação por responsabilidade do operador co-instalado, 

                                                 
9 “Possible Revision of the Commission Recommendation the provision of leased lines in the European Union, 
Part II – Pricing of wholesale leased line part circuits”. 
10 Carta de 26.03.2004. 
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considera importante e oportuno clarificar as fronteiras de responsabilidade a considerar na 
aplicação da PRI. 

É importante definir não só a responsabilidade pelo dimensionamento e suporte dos custos 
relativos aos circuitos para interligação instalados, mas também, a responsabilidade pela 
implementação, gestão, operação e manutenção dos circuitos supramencionados. 

A responsabilidade pelo dimensionamento e suporte dos custos relativos aos circuitos de 
interligação instalados é, nos termos da PRI, sempre do OPS ao qual pertence o tráfego 
transportado. Assim, é a este OPS que a PTC deve pedir responsabilidade por questões 
relacionadas com a qualidade do serviço de interligação prestado por este OPS. 

A responsabilidade na implementação, gestão, operação e manutenção dos circuitos para 
interligação depende unicamente da escolha efectuada pelo OPS responsável pelo 
dimensionamento dos circuitos de interligação e pelo suporte dos respectivos custos. Neste 
caso, o OPS deverá pedir responsabilidades ao operador que lhe fornece o serviço de 
circuitos alugados.  A PTC, por sua vez, é responsável, perante o operador a quem oferece o 
serviço de interligação de linhas alugadas e de componentes para interligação e de co-
instalação, pelo correcto funcionamento daqueles serviços. 

A PRI é explícita relativamente a esta questão referindo que “o OPS pode optar por fornecer 
circuitos para interligação, recorrendo a meios fornecidos por terceiros, devidamente 
habilitados para o efeito. Qualquer que seja a forma escolhida, o OPS é o único 
responsável pela correcta instalação e gestão do circuito ...”. 

A figura seguinte ilustra as fronteiras de responsabilidade entre os vários intervenientes. 
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Assim, e em resposta à seguinte questão especificamente colocada pela PTC:  
“em caso de partilha de infra-estruturas, qual a responsabilidade da PT Comunicações face ao 
Operador interligado, no âmbito da sua relação bilateral, se um circuito de interligação suportado 
no PI de um terceiro co-instalado ficasse fora de serviço ou com anomalias, por razões imputáveis 
ao operador co-instalado?”, 

a ANACOM esclarece que no caso em que as razões da avaria são imputáveis ao operador 
co-instalado, a PTC não terá qualquer tipo de responsabilidade no âmbito da sua relação 
bilateral com o operador proprietário do tráfego. Esta situação resultará numa 
responsabilização do operador co-instalado perante o proprietário do tráfego. 
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Note-se que a este respeito foram também já estabelecidas relações de interligação entre a 
PTC e outros OPS com recurso a meios de comutação de outros operadores, sem que 
tenham existido questões associadas à imputação de responsabilidades. 

O disposto na deliberação aplica-se aos circuitos de interligação e ao serviço de interligação 
de linhas alugadas prestados pelo operadores a utilizadores finais e a nível grossista. Em 
relação à pretensão da Novis de obrigar a PTC a interligar circuitos de dois OPS co-
instalados na central daquela empresa, a ANACOM entende que a imposição daquela 
obrigação seria desproporcionada e seria susceptível de desincentivar o investimento em 
infra-estrutura própria, uma vez que a interligação pode ser efectuada nos PGIs dos 
respectivos OPS. 

A figura seguinte exemplifica os serviços que a PTC é obrigada a oferecer: 
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e a figura seguinte exemplifica os serviços que aquela empresa não se encontra obrigada a 
prestar. 

OPSB • OPSB

• OPSA

Central PTC
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Em relação à solicitação da Novis referente aos AP RDIS a ANACOM esclarece que esta 
decisão incide sobre os circuitos alugados e não sobre os AP RDIS, uma vez que estes 
acessos configuram um produto de retalho. 
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