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1. INTRODUÇÃO 
 
A Oferta do Lacete Local (OLL), poderá ser requerida pelos operadores de redes 
públicas de telecomunicações, devidamente licenciados para actuar no território 
nacional pelo Instituto das Comunicações de Portugal (ICP), que tenham iniciado a 
actividade e que cumpram as condições previstas no seu projecto de licenciamento. 
 
O OOL não pode ceder a terceiros, a qualquer título, o lacete local desagregado tal 
como o recebeu da PT Comunicações. 
 
O OOL deverá comunicar à PT Comunicações quais os prestadores de serviços, 
registados nos termos do Decreto-Lei nº 381-A/97 de 30 de Dezembro, que utilizam 
o lacete local desagregado, contratado à PT Comunicações, para prestação de 
serviços de telecomunicações de uso público. 
 
Os prestadores que oferecem serviços suportados em lacetes locais    
desagregados deverão celebrar com o cliente o respectivo contrato em 
conformidade com as regras de exploração aplicáveis. No que se refere a lacetes 
locais de acesso partilhado a celebração do referido contrato com uma terceira 
entidade, está sujeita a prévia autorização  do assinante de SFT, conforme modelo a 
facultar pela PT Comunicações a todos os OOL´s. A referida autorização deverá ser 
ser remetida à PT Comunicações.  
 
A presente Oferta de Referência para Acesso ao Lacete Local (ORALL), estabelece 
os termos e as condições a observar pelos operadores de redes públicas de 
telecomunicações (OOL) na operacionalização da OLL e na utilização do lacete 
local, bem do domínio público do Estado cuja posse está conferida, em exclusivo, à 
PT Comunicações. 
 
Os serviços incluídos na presente Oferta são os seguintes: 
 

• Acesso ao lacete local; 
 
• Serviço de Co-instalação; 
 
• Serviço de entrega de sinal; 
 
• Serviço de acesso à informação. 

 
 
 

Os preços aplicáveis aos serviços incluídos na presente Oferta encontram-se 
discriminados no Anexo 12. 
 
As características e condições técnicas, com base nas quais se suportam os 
serviços de acesso ao lacete local,  incluem-se no Anexo 1. 
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Os níveis de qualidade e prazos de fornecimento de serviço encontram-se descritos 
nos Anexos 6,7 e 11. 
 
 
2.  DEFINIÇÃO 
 
 
Entende-se por LACETE LOCAL o circuito fís ico em  pares de condutores metálicos 
entrançados da rede telefónica pública fixa que liga o ponto terminal da rede nas 
instalações do assinante ao repartidor principal ou a uma instalação equivalente.  
 
 São elegíveis para OLL: 

• Os lacetes suportados em pares metálicos; 

• Os lacetes activos; 

• Os lacetes não activos. 

Não são elegíveis para OLL: 

• Os lacetes que não são suportados em pares metálicos; 

• Os lacetes dedicados a Postos Públicos; 

• Os lacetes de instalação temporária; 

• Os lacetes com sistemas activos;  

• Os lacetes não activos necessários ao cumprimento das obrigações da 

PT Comunicações relativas ao serviço universal e ao desenvolvimento da 

rede.   

3.  TERMOS  
 
 
Os termos utilizados na presente ORALL , têm o seguinte significado: 
 

Termo Definição 
Acesso Completo O OOL tem direito de utilização de todo o 

espectro  de frequências disponível no 
par de condutores metálicos 
entrançados. 
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Acesso Partilhado O OOL tem direito de utilização de todo o 
espectro  de frequências não vocais do 
par de condutores metálicos 
entrançados; o lacte local continua a ser 
utilizado pela PT Comunicações para 
fornecer o serviço telefónico público  

Área de Acesso Área geográfica a que corresponde um 
ou mais prefixos do Plano Nacional de 
Numeração. 

Assinante Pessoa singular ou colectiva parte num 
contrato celebrado com um prestador de 
SFT para acesso e utilização do SFT. 

Código de Identificação Dígito ou conjunto de dígitos atribuídos a 
serviços, áreas geográficas ou redes, 
para permitir o acesso a esses serviços, 
áreas geográficas ou redes. 

Comutador  Equipamento que permite ligar quaisquer 
interfaces de clientes e/ou junções e por 
intermédio do qual é possível o 
encaminhamento de comunicações. 

Edifício de Central  Espaço físico onde se encontra instalado 
o Comutador. 

HDF "Handover Distribution Frame" 
Interface Ponto de terminação de rede, entendido 

como ponto de ligação física que permite 
o aceso do utilizador a uma rede pública 
de telecomunicações. 

Equipamento Terminal de 
Telecomunicações 

Qualquer produto ou componente que 
torne possível a comunicação ou seja 
concebido para ser ligado, directa ou 
indirectamente, seja por que meio for, a 
interfaces de redes públicas de 
telecomunicações. 

Lacete Local Circuito físico, em pares de condutores 
metálicos entrançados, que liga o ponto 
terminal da rede nas instalações do 
assinantel ao repartidor principal ou a 
uma instalação equivalente da rede 
telefónica pública fixa.  

Lacete Activo Lacete Local, em utilização por um 
assinante do SFT 
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Lacete Não Activo Pares de condutores metálicos 
entrançados, que não estão a ser 
utilizados por um assinante do SFT, e 
que podem necessitar de instalação de 
seccões em falta por forma a dar 
continuidade ou a completar o traçado 
que liga o ponto terminal da rede nas 
instalações do assinante ao repartidor 
principal ou a uma instalação equivalente 
da rede telefónica pública fixa.  

Nível de Numeração Conjunto de números alocados a uma 
dada Central de acordo com o Plano 
Nacional de Numeração. 

Norma Harmonizada Especificação técnica adoptada por um 
organismo de normalização reconhecido 
por um mandato emitido pela Comissão 
Europeia em conformidade com os 
procedimentos aplicáveis, com o 
objectivo de estabelecer um requisito 
europeu e cujo cumprimento não é 
obrigatório. 

Número Série de dígitos que indica um ponto de 
terminação de uma rede pública de 
telecomunicações e que contém a 
informação necessária para encaminhar 
a chamada até esse ponto de 
terminação. 

Número Geográfico Número do Plano Nacional de 
Numeração em que uma parte da 
estrutura dos seus dígitos corresponde a 
uma localização geográfica e é utilizada 
para o encaminhamento de chamadas 
para a localização física do ponto 
terminal da rede do utilizador final a 
quem foi atribuído o referido número.   

Operador (de Rede Pública) Sociedade Comercial licenciada nos 
termos do Decreto-Lei nº 381-A/97, de 
30 de Dezembro, para o estabelecimento 
e ou fornecimento de uma rede pública 
de telecomunicações, incluindo a oferta 
de circuitos alugados. 

OLL Oferta Lacete Local. 
OOL Outro Operador  Licenciado. 
Ponto de Terminação de Rede (PTR) Ponto de ligação física que permite o 

acesso do utilizador a uma rede pública 
de Telecomunicações.  
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Prefixo Indicador consistindo em um ou mais 
dígitos que permitem a selecção de 
diferentes tipos de formato de números, 
redes e ou serviços. 

QAC Quadro de Distribuição de energia AC 
qDC Quadro de distribuição DC 
QGEC Quadro Geral de Distribuição de Energia 

em Corrente Contínua 
Rede Telefónica Fixa Rede pública comutada de 

telecomunicações que serve de suporte 
à transferência entre pontos terminais da 
rede em locais fixos, de voz e de 
informação áudio com largura de banda 
de 3,1 kHz para apoiar, nomeadamente, 
o serviço fixo de telefone, as 
comunicações fac-símile do grupo III, de 
acordo com as recomendações UIT-T da 
“série T”, e a transmissão de dados em 
banda vocal via modems com um débito 
de, pelo menos, 2400 bits/s, de acordo 
com as recomendações UIT-T da “série 
V”.  

RP Repartidor Principal 
RI Repartidor Intermédio 
Redes de Telecomunicações Conjunto de meios físicos, denominados 

infra-estruturas, ou electromagnéticos 
que suportam a transmissão, recepção 
ou emissão de sinais. 

Redes Públicas de Telecomunicações As redes de telecomunicações que 
suportam, no todo ou em parte, serviços 
de telecomunicações de uso público. 

SdO Sala dos Operadores 
Serviços de Telecomunicações  A forma e o modo de exploração do 

encaminhamento e ou distribuição de 
informação através de Redes de 
Telecomunicações. 

Splitter Equipamento (filtro) que garante a 
divisão do espectro. A porção de 
espectro disponível constituído pelas 
frequências mais baixas é utilizado para 
a prestação do SFT. 

A porção de espectro disponível 
constituído pelas frequências mais 
elevadas é utilizado para a prestação de 
serviços da banda larga. 

Utilizadores As pessoas, incluindo os consumidores, 
ou as entidades que utilizam ou solicitam 
serviços de telecomunicações de uso 
público. 
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4. ACESSO AO LACETE LOCAL 
 
 
4.1  Modalidades de acesso 
 
De acordo com o Regulamento n.º 2887/CE de 18/12/2000 da Comissão Europeia 
relativo à oferta de acesso desagregado ao lacete local, essa oferta poderá 
apresentar as seguintes modalidades: Acesso Completo; Acesso Partilhado. 
 
Estes acessos são suportados no par metálico, constituído por um par de 
condutores metálicos entrançados de um cabo, ligando a central de comutação local 
da PT Comunicações, através dum Repartidor Principal (RP) de pares de 
condutores metálicos entrançados, ao Ponto Terminal  da Rede (PTR), situado nas 
instalações do assinante. 
 
 
4.1.1 Acesso Completo 
 
Nesta forma de acesso, figura abaixo, o OOL tem controle sobre o par de 
condutores metálicos (meio de transmissão) podendo utilizar, em princípio e dentro 
de certos limites, a tecnologia que considera mais adequada tendo em conta os 
objectivos e os serviços que pretende prestar. 

O OOL é responsável pela escolha, fornecimento, instalação e gestão dos 
equipamentos. 

O OOL beneficia da totalidade do espectro de frequências disponíveis sobre o par 
de condutores metálicos, ligado ao utilizador final, o qual deixa de ser assinante da 
PT Comunicações, mesmo para o Serviço Fixo de Telefone. 
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O detalhe das ligações a efectuar, bem como a solução técnica a implementar, 
encontra-se descrito no Anexo 3. 

O fornecimento do acesso completo implica necessariamente a realização prévia da 
verificação da elegibilidade e o teste de qualificação do respectivo par metálico, 
conforme o descrito nos Anexos 7 e 8. 

Para que o processo de transferência do par metálico tenha inicio é necessário que 
o titular do contrato a que o lacete local em causa diz respeito manifeste, de forma 
clara e inequívoca e em documento devidamente assinado, a sua concordância 
junto da PT Comunicações, e em particular  quanto ao ínicio dos respectivos testes, 
à sua duração prevista e aos condicionalismos decorrentes dos mesmos. 

O pedido de acesso completo dará lugar à extinção do contrato, relativo ao lacete 
local em causa, que o titular, e signatário do pedido, mantinha com a PT 
Comunicações, nos termos e conforme o estabelecido no Decreto-Lei N.º 474/99, de 
8 de Novembro, nomeadamente no seu Art.º 25º. 

O fornecimento de um lacete não activo implica a realização prévia da verificação da 
elegibilidade e o teste de qualificação do respectivo par metálico, conforme o 
descrito nos Anexos 7 e 8. Do considerando 9 do Regulamento (CE) nº 2887/2000 
de 18 de Dezembro de 2000 decorre que a obrigação de oferecer acesso 
desagregado ao lacete local não implica que a PT Comunicações tenha que instalar 
infra-estruturas de rede locais inteiramente novas especificamente para satisfazer os 
pedidos dos OOL´s. Assim no caso destes lacetes, os seus pedidos serão 
satisfeitos, não só, após as realizações das acções referidas, mas, também, pela 
aceitação das condições relativas a eventuais trabalhos a realizar na rede.  

O acesso completo implica, obrigatoriamente, a existência de um contrato, celebrado 
no âmbito da presente ORALL, entre a PT Comunicações e o OOL. 

O OOL será o único responsável perante a PT Comunicações por quaisquer danos 
ou alterações ao correcto funcionamento da rede e/ou serviços prestados pela PT 
Comunicações, que lhe sejam, directa ou indirectamente, imputáveis, a título de dolo 
ou negligência, motivados, designadamente, por incorrecta utilização/exploração do 
lacete local, nomeadamente as resultantes da ligação/utilização de equipamentos 
terminais que não satisfaçam todos os requisitos legais aplicáveis. 

Sempre que se verifique, a extinção da relação contratual entre o OOL e a PT 
Comunicações o lacete local em causa retornará para a posse da PT 
Comunicações. 
É interdita a transferência  de um lacete local desagragado de um OOL para outro 
Operador pelo que sempre que este deixe de ter interesse na sua exploração deve 
cessar o respectivo contrato com a PT Comunicações, revertendo o lacete local para 
esta empresa. 
 
4.1.2  Acesso Partilhado  
 
Esta forma de acesso, figura abaixo, permite que o espectro disponível no par 
metálico seja partilhado entre a PT Comunicações e o OOL. 

A porção de espectro disponível constituído pelas frequências mais baixas é 
utilizado para a prestação do SFT. 
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A porção de espectro disponível constituído pelas frequências mais elevadas é 
utilizado para a prestação de serviços da banda larga. 

A divisão do espectro é garantida pela colocação, por parte da PT Comunicações, 
de um “splitter” nas instalações do utilizador final e de um “splitter” na  central de 
comutação local, sendo ambos os equipamentos propriedade da PT Comunicações. 

Para que a implementação deste tipo de acesso tenha inicio é necessário que o 
titular do contrato a que o lacete local em causa diz respeito manifeste, de forma 
clara e inequívoca e em documento devidamente assinado, a sua pretensão junto da 
PT Comunicações. 

O pedido de acesso partilhado não dará lugar à extinção do contrato, relativo ao 
lacete local em causa, que o titular, tem com a PT Comunicações, nos termos e 
conforme o estabelecido no Decreto-Lei N.º 474/99, de 8 de Novembro. 

Sempre, e logo que se verifique, a extinção da relação contratual entre a PT 
Comunicações e o assinante do SFT, o lacete local em causa retornará 
integralmente para a posse da PT Comunicações, extinguindo-se, automaticamente, 
o contrato existente, entre a PT Comunicações e OOL, para o lacete em causa, 
excepto se o OOL informar, antecipadamente, a PT Comunicações que pretende  
alterar a modalidade de acesso partilhado para acesso completo. 
 
O acesso partilhado implica, obrigatoriamente, a celebração de um contrato 
específico, entre o OOL, ou o prestador de serviços por si autorizado, e o seu 
cliente, só podendo este ser celebrado com uma terceira entidade desde que o 
assinante do SFT o autorize. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

O acesso partilhado implica, obrigatoriamente, a existência de um contrato, 
celebrado no âmbito da presente ORALL, entre a PT Comunicações e o OOL. 
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O OOL será o único responsável perante a PT Comunicações por quaisquer danos 
ou alterações ao correcto funcionamento da rede e/ou serviços prestados pela PT 
Comunicações, que lhe sejam, directa ou indirectamente, imputáveis, a título de dolo 
ou negligência, motivados, designadamente, por incorrecta utilização/exploração do 
lacete local, nomeadamente as resultantes da ligação/utilização de equipamentos 
terminais que não satisfaçam todos os requisitos legais aplicáveis. 

Sempre que se verifique a extinção da relação contratual entre o OOL e a PT 
Comunicações ou que o OOL deixe de ter interesse na sua exploração, o lacete 
local em causa retornará integralmente para a posse da PT Comunicações. 
 
O detalhe das ligações a efectuar, bem como a solução técnica a implementar, 
encontram-se descritos no Anexo 3. 

O fornecimento do acesso partilhado implica necessariamente a realização prévia da 
verificação da elegibilidade e o teste de qualificação do respectivo par metálico, 
conforme o descrito nos Anexos 7 e 8. 

 
4.2 Serviço de Co-instalação  
 
4.2.1  Co-instalação em edifícios da PT Comunicações 
 
 
O Serviço de Co-instalação que a seguir se apresenta é um serviço que a PT 
Comunicações disponibiliza, sempre que exista espaço disponível nas suas centrais, 
aos operadores de redes públicas de telecomunicações no âmbito da Oferta do 
Lacete Local. 

O espaço contratado no âmbito da OLL não poderá, em circunstância alguma, ser 
utilizado para fins diversos dos estritamente necessários à operacionalização da 
OLL, nomeadamente para a colocação de equipamentos de comutação de banda 
estreita e de banda larga, sistemas radiantes (ex. Rádio na rede de acesso, mini-
links digitais), equipamentos de gestão de tráfego e equipamentos que tenham 
funções de “routing” ATM/IP (ex.BBRAS). 

Neste contexto, e em particular a título de clarificação, entendem-se como 
equipamentos de suporte à operacionalização da OLL, equipamentos de 
concentração de acessos de clientes a serviços de voz e dados (ex. DSLAM, 
multiplexers de dados, modems, e sistemas de concentração multi-serviços tipo 
FITL) bem como equipamentos de transmissão que sirvam exclusivamente a função 
de concentração e transporte dos sinais agregados dos clientes cujos acessos são 
OLL. 

Em caso algum poderá o OOL ceder a terceiros, sub-alugar ou onerar a qualquer 
título, o espaço contratado à PT Comunicações para efeitos de co-instalação física 
no âmbito da OLL. 
 

O serviço de co-instalação física inclui obrigatoriamente o seguinte: 

• Cedência de Espaço; 

• Facilidades de Acesso; 
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• Cedência de Infra-estruturas eléctricas. 

 

4.2.1.1 Cedência de Espaço 

Neste âmbito, a PT Comunicações cede um espaço, designado por "Módulo" ou 
"Módulos”, numa determinada sala, designada por "Sala dos Operadores", onde o 
OOL poderá instalar os seus equipamentos de acesso ao lacete local. 

O Anexo 3 da presente ORALL descreve os diferentes tipos de Módulos disponíveis 
e respectivas características técnicas. 

No Anexo 2 indica-se, para cada central, o espaço disponível para co-instalação 
física. Os valores que se apresentam referem-se a uma distribuição optimizada de 
"Módulos". 

As condições ambientais serão asseguradas nos termos e conforme descrito no 
Anexo 3. 

A protecção e segurança contra incêndios serão asseguradas nos termos e 
conforme descrito no Anexo 3. 

No espaço cedido é expressamente proibida a instalação de equipamentos e/ou 
sistemas que ponham em risco a segurança e integridade da rede, nomeadamente 
sistemas alternativos de energia (baterias, grupos geradores, etc.). 

O OOL é responsável pela limpeza e conservação do interior do "módulo" ou 
"módulos" que lhe foram disponibilizados, não podendo colocar equipamentos ou 
outros materiais que não se destinem exclusivamente aos fins previstos por esta 
Oferta. 

A PT Comunicações só dará inicio aos trabalhos de preparação, adaptação de 
espaços e instalação de infraestruturas comuns depois da recepção de, pelo menos, 
uma encomenda firme de co-instalação. 

Independentemente do número de módulos encomendados será executada a 
totalidade dos trabalhos de preparação, adaptação de espaços e instalação de 
infraestruturas comuns. 

Pela cedência de espaço e sem prejuízo do que a seguir se refere, o OOL pagará à 
PT Comunicações o preço estabelecido no Anexo 12 da presente ORALL. 

Em cada central, os custos dos trabalhos de preparação serão suportados na 
totalidade, e de forma proporcional, por todos os OOL com encomendas de co-
instalação. 

A proporcionalidade será estabelecida com base no número e tipo de "Módulos" 
contratados por cada OOL e aplica-se o principio da recuperação integral dos custos 
incorridos que é independente da taxa de ocupação efectiva. 

Sempre que se verifique a entrada de um novo OOL, proceder-se-á a uma 
reafectação dos custos. 

Os procedimentos para atribuição de espaços encontram-se descritos no Anexo 6. 
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4.2.1.2 Facilidades de Acesso 

Neste ponto estabelecem-se as condições em que se processa o acesso de rotina à 
sala de operadores e aos Módulos de cada operador. 

O OOL fornecerá à PT Comunicações uma lista, por cada central onde tenha 
equipamento co-instalado, com a identificação das pessoas a quem poderá ser 
facultado o acesso à sala de operadores e aos seus Módulos. 

A PT Comunicações não autorizará o acesso à sala dos operadores às pessoas que 
não constem da referida lista. 

As listas referidas anteriormente serão renovadas anualmente, e objecto de 
actualização sempre que sofram alteração. 

Os elementos de identificação que devem constar nas listas a fornecer, 
obrigatoriamente, pelo OOL são os referidos no Anexo 3. 

As pessoas autorizadas pelo OOL a acederem à “Sala dos Operadores” e aos 
Módulos deste ficam obrigadas a observar as disposições relativas à segurança e 
acesso ás instalações em vigor na PT Comunicações, constante do Anexo 3. 

O OOL é o único responsável perante a PT Comunicações por todas as acções e 
omissões das pessoas cuja identificação conste nas listas fornecidas. 

A gestão do acesso aos Módulos do OOL é da sua exclusiva responsabilidade. 

A PT Comunicações reserva-se o direito de, em situações excepcionais, que serão 
devidamente justificadas, impedir o acesso ou expulsar das instalações qualquer 
pessoa cuja identificação conste da lista referida anteriormente. 

Pela gestão do acesso de pessoas às instalações, o OOL pagará à PT 
Comunicações o preço constante do Anexo 12 da presente ORALL. 

 

4.2.1.3 Cedência de Infra-estruturas eléctricas 

 

Este ponto estabelece as condições de disponibilização de energia necessárias ao 
bom funcionamento dos equipamentos de acesso ao lacete local que o OOL tem 
instalados nos seus Módulos. 

No Anexo 3 da presente Oferta de Referência, apresentam-se as características e 
condições técnicas a observar no fornecimento de energia e das demais infra-
estruturas eléctricas. 

Pela cedência de infra-estruturas eléctricas, o OOL pagará à PT Comunicações um 
preço constante do Anexo 12 da presente ORALL. 

 

4.2.2  Co-instalação Remota 

 
Sempre que o entender poderá o OOL optar pela co-instalação remota dos seus 
equipamentos nos termos do Anexo 3. 
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Neste caso a PT Comunicações não assumirá quaisquer obrigações, 
designadamente no que se refere a obtenção de autorizações e/ou licenças, 
realização de estudos e/ou pareceres de impacto ambiental ou de qualquer outra 
natureza, eventualmente exigidos por entidades públicas ou privadas, 
particularmente autarquias locais, nem suportará quaisquer custos associados a 
estes processos. 

Será da inteira responsabilidade do OOL providenciar os locais para co-instalação 
remota e respectiva regularização/legalização. 

 

 

4.2.3 Condições para realização de visitas aos locais de co-instalação fisíca 
 
Sempre que um OOL pretenda visitar as salas de operadores (SdO) nos edifícios de 
central, onde a PT Comunicações disponibilizou, de acordo o anexo 2 da presente 
ORALL, uma oferta de co-instalação física, deverão ser observadas as seguintes 
regras: 
 

a) O OOL poderá solicitar, por escrito, uma visita ao edifício da central, com 
5 dias úteis de antecedência relativamente à data em que pretende 
efectuar essa visita; 

 
b)  A data da visita será acordada entre o OOL e a PT Comunicações não 

podendo, em circunstância alguma, ocorrer depois do prazo referido na 
alínea anterior;  

 
c) Na comunicação referida, na alínea a) deverão constar, nomeadamente, 

a identificação do edifício da central onde o OOL pretende efectuar a 
visita, os motivos da visita,  o número, num máximo de 3, e identificação 
das pessoas do OOL envolvidas na visita, bem como a data e hora 
pretendidas; 

 
d) Na data da visita, o pessoal do OOL deverá apresentar-se devidamente 

identificado e credenciado; 
 

e) O OOL, bem como o seu pessoal, estão obrigados a manter sob sigilo 
todas as informações recolhidas, designadamente as de natureza técnica 
e comercial, no âmbito da visita efectuada, não as podendo utilizar ou 
divulgar para outras acções que não as de análise  sobre as condições 
oferecidas pela PT Comunicações para a instalação dos equipamentos 
do OOL; 

 
f) Caso a visita se destine a verificar a inexistência de condições na Sala de 

Operadores, para satisfazer uma solicitação do OOL, os representantes 
da PT Comunicações e do OOL elaborarão, no final da vista,  uma acta, 
devidamente assinada por todos os participantes, que reflicta claramente 
a posição de cada uma das partes, quer em caso de convergência ou 
caso de divergência.  
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O preço a cobrar pela PT Comunicações ao OOL, por cada visita efectuada, 
encontra-se discriminado no anexo 12. 
 
4.3  Serviço de Entrega de Sinal à rede do OOL 
 
O transporte do sinal entre o Módulo do OOL e a sua rede será feito mediante a 
subscrição do Serviço de Entrega de Sinal. 
No Anexo 4 da presente ORALL é feita uma descrição mais detalhada do Serviço de 
Entrega de Sinal que é oferecido em duas modalidades: 

• Serviço de Circuitos Alugados; 

• Serviço de Transporte de Sinal. 

 
 
4.4 Acesso à Informação 
 
A PT Comunicações disponibilizará ao OOL a informação necessária à 
operacionalização da OLL de forma faseada. 

A informação disponível na presente ORALL, nomeadamente a constante nos 
Anexos 1 e 2, constitui a informação mínima necessária ao lançamento do processo. 

O OOL poderá solicitar à PT Comunicações informação complementar e/ou de maior 
detalhe. 

O OOL tem acesso à informação complementar e/ou de maior detalhe por 
subscrição do Serviço de Acesso à Informação que a PT Comunicações 
disponibiliza no âmbito da OLL. 

A caracterização e as condições de acesso e fornecimento do Serviço de Acesso à 
Informação são as constantes do Anexo 5 da presente ORALL. 

 

5. EQUIPAMENTOS 

 

5.1  Equipamento Terminal de Telecomunicações 

O OOL deve garantir, e por isso é o único responsável perante a PT Comunicações, 
que só são ligados à rede de telecomunicações equipamentos terminais de 
telecomunicações que estejam conforme o Decreto-Lei 192/2000, de 8 de Agosto, 
nomeadamente no que se refere aos requisitos essenciais. 

Em casos devidamente justificados, a PT Comunicações reserva-se o direito de 
exigir ao OOL, em qualquer momento, a entrega da declaração de conformidade dos 
equipamentos terminais de telecomunicações ligados a um determinado lacete. 

 

5.2  Equipamento Co-instalado em edifícios da PT Comunicações 

O OOL só poderá instalar e/ou ligar nas centrais da PT Comunicações 
equipamentos de telecomunicações que: 
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a) Satisfaçam todos os requisitos legais e estejam conforme as normas 
técnicas harmonizadas aplicáveis em vigor e demais disposições 
constantes na presente ORALL, nomeadamente quanto à gestão 
espectral dos cabos de cobre; 

b) Sejam estritamente necessários para assegurar o bom funcionamento 
dos serviços prestados aos clientes finais servidos pelos lacetes 
associados à central em causa, não podendo o espaço destinado a co-
instalação ser utilizado para fins diversos dos necessários à 
operacionalização dos lacetes especifícos e aos serviços que neles se 
suportem.  

 

O OOL enviará à PT Comunicações uma listagem, por central, dos equipamentos a 
instalar, a qual deve ser objecto de actualização sempre que ocorram alterações. 

O OOL obriga-se a contratar e a manter em vigor um seguro de responsabilidade 
civil, de montante mínimo a fixar contratualmente, que cubra eventuais danos 
provocados pelos equipamentos por si instalados ou utilizados nos espaços cedidos 
pela PT Comunicações. 

 
 
6. CENTRAIS DISPONIVEIS PARA ACESSO AO LACETE LOCAL 
 
No anexo 2 encontram-se listadas as centrais locais onde a Oferta se encontra 
disponível, incluindo-se, igualmente, algumas das suas características. 
 
 
7. FORNECIMENTO DO  ACESSO AO LACETE LOCAL 
 
7.1 Princípios de Fornecimento 
 
Em qualquer das modalidades, a PT Comunicações é a legitima possuidora do 
lacete local. Sempre que o utilizador final decida pôr termo ao contrato de prestação 
de serviços celebrado com o OOL, a utilização do lacete local reverterá para a PT 
Comunicações. 
 
Em caso algum poderá o OOL ceder o lacete local a terceiros, proceder à sua 
“revenda” e/ou à transferência dos serviços OLL.  
 
Qualquer que seja a solução adoptada, os equipamentos a utilizar devem respeitar 
as características técnicas constantes da ORALL, devendo sempre garantir uma 
total ausência de perturbações em outros pares do mesmo cabo. 
 
Afim de reduzir o mais possível o risco de descontinuidade dos serviços prestados 
ao utilizador final o pedido de acesso por parte do OOL deve ser acompanhado de 
declaração escrita e devidamente assinada por este.  
 
7.2 Condições de Fornecimento 
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As solicitações de OLL serão consideradas caso a caso, nos termos e condições 
seguidamente indicados, podendo a PT Comunicações recusar o pedido, 
nomeadamente quando, comprovadamente, se verifique alguma das seguintes 
situações: 

a) Que da implementação da solicitação resulta risco para a segurança e 
integridade da rede da PT Comunicações; 

b) Que os lacetes abrangidos não suportam tecnicamente os objectivos 
da solicitação da OLL; 

c) Lacetes não activos que estejam reservados para comprimento de 
obrigações de serviço universal ou expansão da rede da PT 
Comunicações. 

Em qualquer das situações referidas nas alíneas anteriores, não haverá lugar à 
satisfação do pedido.  

Qualquer que seja a variante de OLL em caso algum poderá o OOL ceder a 
terceiros ou recorrer à "revenda" do lacete local e/ou à transferência dos serviços 
OLL. 

A OLL não poderá condicionar a qualidade dos serviços prestados pela PT 
Comunicações nem pôr em causa a segurança e a integridade da sua rede. 

A qualidade dum dado lacete local será análoga à existente na rede local da PT 
Comunicações. 
 
7.3 Procedimentos de Fornecimento 
 
Os serviços constantes desta Oferta serão objecto de procedimentos próprios, 
contemplando a troca de informação entre a PT Comunicações e o OOL em causa. 
Insere-se no Anexo 7 o descritivo dos processos, etapas e temporização das 
mesmas para a implementação dos serviços requeridos. 
 
 
8. PREÇOS   
 
Os preços referentes aos serviços prestados ao abrigo desta Oferta encontram-se 
no Anexo 12. 
 
 
 
9.  QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
A qualidade dos serviços prestados no âmbito da presente Oferta, encontra-se 
especificada no Anexo 11. 
 
 
10. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO 
 
Os procedimentos de operação, manutenção e gestão, encontram-se descriminados 
no documento que constitui o Anexo 11 à presente ORALL.  
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A definição das condições técnicas de rede e de suporte à OLL, incluindo a 
identificação das recomendações técnicas e standard a respeitar, as características 
de interface entre sistemas e entre sistemas-elementos de rede, tipo de testes a 
efectuar para qualificação de lacetes locais, em particular nos aspectos de: 

 

• Definição das características de interfaces técnicas de acesso 
de sistemas à rede; 

• Definição de pontos de interface técnica da rede para acesso a 
OLL (inclui filtragem no acesso partilhado); 

• Definição do tipo de testes de pré-qualificação do par; 

•  Definição de testes de integridade de serviços; 

• Metodologia de ensaio (acesso completo e partilhado); 

•  Definição de regras de utilização de tecnologias de acesso 
(gestão espectral/plano de frequências) e características de 
equipamentos de suporte para oferta OLL; 

• Identificação de limitações técnicas de oferta de OLL; 

• Definição de normas de projecto e protecção de instalações 
técnicas (inclui Compatibilidade Electromagnética); 

• Acções de reposição da integridade do par do lacete local. 
 
Encontram-se descritas no Anexo 8 (Testes), da presente Oferta. 
 
11. FACTURAÇÃO E PAGAMENTO 
 
As facturas referentes aos serviços constantes desta ORALL serão emitidas 
mensalmente, e deverão ser liquidadas nos prazos nelas constantes. 
 
O pagamento das mesmas poderá ser efectuado em escudos e/ou euros, e incluirá 
o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) à taxa em vigor, o qual se encontra 
devidamente discriminado. 
 
Sobre os valores em dívida incidirão juros de mora à taxa prevista no artigo 102º §3º 
do Código Comercial. 
 
12. SEGURANÇA E PROTECÇÃO 
 
A PT Comunicações e o OOL são responsáveis pela protecção das respectivas 
redes, devendo tomar, para o efeito, todas as medidas necessárias para que a sua 
rede: 
 
(a) Não coloque em perigo a saúde dos empregados, empreiteiros, agentes ou 

utilizadores do outro; 

(b) Não provoque qualquer deterioração na operação da rede do outro; 
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13. INFORMAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE 
 
A PT Comunicações e o OOL obrigam-se a trocar, entre si, toda a informação que 
se mostre necessária no âmbito da presente Oferta, a qual permanece propriedade 
de quem a transmite, obrigando-se quem a recebe a efectuar o tratamento da 
mesma e a mantê-la confidencial, nos termos aqui estabelecidos.  
 
A PT Comunicações e o OOL obrigam-se, ainda, a restringir o acesso e utilização da 
informação confidencial, que entre eles seja trocada, aos empregados que, por força 
das funções que exercem, careçam de a conhecer e/ou de a utilizar. 
 
Por informação protegida ou confidencial entende-se toda a informação escrita, 
verbal ou constante de suportes informáticos, de natureza financeira, comercial ou 
tecnológica, designadamente “Know-how”, dados financeiros, tecnológicos e 
comerciais, listas de clientes, dados de tráfego ou quaisquer outras informações 
relativas à actividade da PT Comunicações ou do OOL, bem como toda a 
informação que seja expressamente classificada como confidencial por quem a 
transmite. 
 
A PT Comunicações e o OOL obrigam-se reciprocamente a manter confidencial a 
informação recebida e, como tal classificada, evitando, com o mesmo zelo com que 
protegem a sua própria informação confidencial, que a mesma seja transmitida a 
terceiros, com excepção daqueles a quem, por força desta Oferta e das relações 
contratuais que, no seu âmbito, mantêm com a PT Comunicações ou com o OOL, 
assista legitimamente o direito de acesso à referida informação. 
 
Compete à PT Comunicações e ao OOL assegurar que os terceiros, referidos na 
parte final do parágrafo anterior, cumprirão com as obrigações de confidencialidade 
definidas nesta Oferta e concordam que, previamente à divulgação de qualquer 
informação confidencial do outro a qualquer terceiro, obterão dele o respectivo 
compromisso escrito de confidencialidade. 
 
Não se considera abrangida pela obrigação de confidencialidade a informação: 
 

• Que é ou se torna publicamente conhecida sem que tal seja devido a 
conduta ilícita de quem a recebe; 

 
• Que é transmitida pela PT Comunicações ou pelo OOL a terceiros sem que 

tenha havido violação do estabelecido nesta Oferta em matéria de 
confidencialidade; 

 
• Cuja divulgação tenha sido autorizada pela PT Comunicações ou pelo 

OOL, conforme for o caso. 
 
A PT Comunicações e o OOL poderão revelar informações tidas por confidenciais 
nos termos desta Oferta se tal lhe for imposto por lei ou por decisão judicial ou 
administrativa, obrigando-se a informar imediatamente o outro de tal facto, bem 
como a limitar a informação ao que lhe for imposto, com indicação expressa de que 
a informação revelada foi classificada como confidencial. 
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A violação da obrigação de confidencialidade, aqui prevista, constitui incumprimento 
da presente Oferta, devendo a PT Comunicações ou o OOL, conforme for o caso, 
indemnizar o outro de todos os prejuízos decorrentes dessa violação. 
 
A obrigação de confidencialidade, resultante do disposto nesta Oferta, vincula a PT 
Comunicações e o OOL por um período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data 
da respectiva cessação. 
 
 
 
 
 
14. DIREITOS DE PROPRIEDADE E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Os direitos de propriedade e de propriedade intelectual da PT Comunicações ou do 
OOL, criados ou desenvolvidos no âmbito desta Oferta, permanecem propriedade de 
quem os concebeu ou desenvolveu, não constituindo esta Oferta de Referência para 
Acesso ao Lacete Local título translativo de qualquer desses direitos para o outro. 
 
 
15. RESOLUÇÃO DE LITIGIOS 
 
Qualquer litígio sobre a interpretação, validade ou execução da presente Oferta, que 
não seja sanado amigavelmente pela PT Comunicações e pelo OOL, de acordo com 
os procedimentos previstos no parágrafo seguinte, será resolvido mediante recurso 
à entidade reguladora nacional. 
 
A PT Comunicações e o OOL comprometem-se a desenvolver todos os esforços no 
sentido de resolver, de forma consensual, todo e qualquer litígio emergente desta 
Oferta. Para o efeito, qualquer questão deverá ser suscitada por escrito, com 
indicação expressa dos motivos que a fundamentam, e remetida ao outro , o qual se 
deverá pronunciar, nos mesmos moldes, num prazo máximo de 15 dias. Findo este 
prazo, e caso a questão não tenha sido, entretanto, solucionada, a PT 
Comunicações e o OOL desenvolverão os seus melhores esforços para chegarem a 
acordo num prazo máximo de 15 dias. Não havendo acordo, será aplicável o 
disposto no parágrafo anterior. 
 
A informação trocada entre a PT Comunicações e o OOL  no decurso das 
negociações com vista à resolução amigável do litígio existente, designadamente 
declarações de posição ou ofertas de acordo, será tratada como informação 
confidencial, não podendo ser utilizada sem a prévia autorização do outro, 
concedida por escrito. 
 
 
 
16. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO SERVIÇO 
 
A PT Comunicações poderá interromper ou suspender, total ou parcialmente, a 
prestação dos serviços incluídos nesta Oferta, em caso de incumprimento pelo OOL, 
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de alguma das condições dela constantes ou de violação da legislação em vigor, 
sem prejuízo das indemnizações a que tenha direito. 
 
Constituem, designadamente, causas de interrupção ou suspensão dos serviços: 
 
a) A falta de segurança da rede da PT Comunicações, que possa afectar o seu 

normal funcionamento, ou constituir uma ameaça à integridade física de qualquer 
pessoa; 

 
b) A violação da integridade da rede da PT Comunicações; 
 
c) Falta ou atraso no pagamento dos preços devidos no âmbito da presente Oferta. 
 
A PT Comunicações poderá, ainda, interromper ou suspender, temporariamente, 
algum ou alguns dos serviços objecto desta Oferta, caso se verifique: 
 
a) Uma situação de emergência ou força maior; 
 
b) A necessidade de efectuar operações de controle, ajustes ou manutenção de 

rotina, com a finalidade de assegurar o bom funcionamento da sua rede. 
 
As operações previstas na alínea b) anterior, serão atempadamente comunicadas 
pela PT Comunicações ao OOL.  
 
 
17. FORÇA MAIOR 
 
Se durante a vigência desta Oferta ocorrer um caso de força maior que impeça a 
prestação pontual dos serviços acordados, nas datas e prazos fixados, será o prazo 
para o cumprimento protelado por um período correspondente ao atraso verificado, 
sem prejuízo de serem desenvolvidos pela PT Comunicações e pelo OOL  todos os 
esforços ao seu alcance para minimizar as consequências do evento. 
 
 
18. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Em tudo o que não estiver expressamente regulado na presente Oferta, observar-se-
á o disposto  no Regulamento N.º 2887/CE de 18/12/2000, na legislação nacional 
aplicável e nas  determinações do Instituto de Comunicações de Portugal (ICP) 
emitidas sobre a matéria.  
 
Em caso de divergência entre as condições gerais desta Oferta e qualquer dos seus 
Anexos, prevalecem as primeiras. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

Características Técnicas Gerais 
das 

Redes Locais  
da 

PT Comunicações 
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A.1 − CARACTERIZAÇÃO DA REDE EM COBRE, DA PT COMUNICAÇÕES 

 
A terminologia actualmente utilizada na PT para identificar os diferentes segmentos da 

Rede de Acesso é a que se representa na figura seguinte. 

 
REDE DE ACESSO

R.A. LOCAL

SRRP

R.A. DISTRIBUIÇÃO

• RGE

• BPA

• Caixa transição

• Junta (ligadores)

• Bome de Janela

PD/
CD

REDE DE CLIENTE

 
 

Fig. A.1-1 Terminologia da Rede de Acesso 
 

A rede de acesso, de acordo com a fig. A.1.1, é constituída pela Rede de Acesso Local 

(rede entre a central e os PD’s) e pela Rede de Distribuição (rede entre os PD’s e os 

clientes). 

 

Rede de Distribuição  

 

Os comprimentos deste segmento da rede são tipicamente curtos: 

71% dos clientes < 250 m 

84% dos clientes < 350 m 

95% dos clientes < 750 m 

 

Quando uma ligação inclui cabo TEDS/TKVD não é possível disponibilizar, com qualidade 

garantida, serviços de maior largura de banda além de POTS. 

Quando este segmento de rede, tipicamente curto, é constituído por cabos de pares 

simétricos ou pelo cabo TE1SE, a sua influência no comportamento de uma ligação Central 

– Cliente não é relevante. 
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Rede de Acesso Local 

 

A Rede de Acesso Local da PT é caracterizada por uma grande diversidade de distâncias, 

tipos de cabos e calibres. 

No quadro seguinte apresentam-se os tipo de rede com maior representatividade. 
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Tabela A.1-1 – Tipos de rede (Sequência de calibres) e representatividade 

  

0,4
XX PD

 
9% 

0,5
XX PD

 
7% 

0,5
XX PD

0,4

 
36% 

0,6
XX PD

0,4

 
29% 

XX PD
0,4 0,5 0,4

 
2% 

XX PD
0,4 0,5 0,6

 
2% 

XX PD
0,4 0,6 0,4

 
1% 

XX PD
0,4 0,6 0,9

 
4% 

 
Apresentam-se de seguida as distâncias típicas e os tipos de cabos envolvidos para as 
configurações mais representativas. 
 

0,4
XX PD

 
 

  

Distâncias  1800m < d < 3700m 

Tipo de Cabo PE Seco e PE Geleia  

 

Figura A.1-2 – Distâncias típicas e tipos de cabos (configuração 0.4mm) 

 
 

0,5
XX PD

 
 

  

Distâncias  1100m < d < 5300m 

Tipo de Cabo Papel ou PE Seco 

 
Figura A.1-3 – Distâncias típicas e tipos de cabo (configuração 0.5mm) 
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0,5
XX PD

0,4

d1 d2
 

  

Distâncias  
1200m < d1 < 2550m 

600m < d2 < 2800m 
1800m < d1+d2 < 3900m 

Tipo de Cabo 
d1 – Papel e PE Seco 

d2 – Papel e PE 

 

Figura A.1-4 – Distâncias típicas e tipos de cabo (configuração 0.4-0.5 mm) 

 

 

0,6
XX PD

0,4

d1 d2  
 

  

Distâncias  1000m < d1 < 3000m 

500m < d2 < 4300m 

2200m < d1+d2 < 5200m 

Tipo de Cabo d1 - Papel e PE 

d2 - Papel e PE Seco 

 

Figura A.1-5 – Distâncias típicas e tipos de cabo (configuração 0.4-0.6 mm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 2 
 

Lista de Centrais Disponíveis 
para 

Acesso ao Lacete Local 
 

 
 
 
 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 30 

 

Lista de Centrais dísponíveis em 1 de Outubro de 2001 para Acesso ao Lacete Local 
 
 

 

Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Oeiras OEI 

Rua da Figueira 
n.º2  

Espargal  
2780 Oeiras 

440;441; 
442;443; 
446;4540; 

4541;4694;4695
;4696;4697; 

4698 

 

Sim Sim 11 3 

Estrela EST 
Tv. Do Pinheiro  

n.º 26  
1200-764 Lisboa 

390;391; 
392;393; 
394;395; 
396;397 

 

Sim Sim 11 3 

Graça GRA 
Pç António 

Sardinha n.º 9  
1170-028 Lisboa 

810;811; 
812;813; 
814;815; 

816 

 

Sim Sim 11 3 

Laranjeiras LAR 
Pç. Nuno Rodrigues 

dos Santos nº9  
1600-140 Lisboa 

720;721; 
722;723 
724;725; 
726;727 

 

Sim Sim 11 3 

Lumiar LUM 

Alameda das Linhas
de Torres  
n.º 98/100  

1750-147 Lisboa 

750;751; 
752;753; 
754;7550; 
756;757; 
758;759 

96% 
(756) Sim Sim 11 3 

Trindade TRI 
R. Nova da 

Trindade n.º 7  
1200-301 Lisboa 

321;322; 
323;324; 
325;326; 
340;342; 
343;346; 
347;765 

 

Sim Sim 11 3 

Areeiro ARE 
Av. de Madrid 

n.º 8 
1000-196 Lisboa 

84 

 

Sim Sim 11 1 

Campo 
Pequeno  CPE 

Av. de Berna  
n.º 22 

1050-041 Lisboa 

761;780; 
781;782; 

79 

 

Sim Sim 11 0 

Almada  ALM 
R. Cândido Capilê 

Edifício PT 
2800 Almada 

272;273; 
274;275; 

276 

 

Sim Sim 11 2 

Belém BEL 
TV. Artur Lamas  

n.º 12 
1300-075 Lisboa 

360;361; 
362;363; 
364;365; 

366 

 

Sim Sim 11 3 

Lisboa 

Massamá MAS 

R. João Lucas 
Edifício PT 
Massamá 

2745 Queluz 

21 

430;437; 
438;439 

 

Não Sim - - 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

M. Martins MMA 
R. Eng.º Gomes da 

Silva n.º4 
2725 Mem Martins 

920;921; 
922;926 

 

Sim Sim 10 2 

Linda-a-
Velha LVE 

R. João Chagas  
Edifício PT 

2795 Linda-a-Velha 

414;415; 
419;4201; 

4202;4203;4204
;4205;4206; 

4207;4208;4209

 

Não Sim - - 

Amoreiras AMO 
R. de Campolide 

 n.º 28 
1070-036 Lisboa 

370;371;38 
 

Sim Sim 11 3 

Norte NOR 
R. Andrade Corvo 

n.º 6 
1050-009 Lisboa 

31;330; 
35;864 

 
Não Sim - - 

Carnide CAR 
R. Maria Veleda 

Edifício PT 
1500 Lisboa 

710;711; 
712;714; 
715;716 

 
Não Sim - - 

Amadora AMA 

Av. Combatentes da 
Grande Guerra  

n.º 2 
Edifício PT 

2700 Amadora 

491;492; 
493;494; 

498 

 

Não Sim - - 

Corroios COR 
R. Igreja de 

Corroios 
2840 Seixal 

253;254; 
255 

 
Não Sim - - 

Carnaxide CAX 

Bairro Solátia 
Célula 12 
Edifício PT 
Carnaxide 

2795 Linda-a-Velha 

416;417; 
418;4241; 

4242;4243;4244
;4245;4246; 
4247;4248; 
4249; 425 

 

Não Sim - - 

Póvoa de 
S.ta Iria POV 

R. Eça de Queiroz – 
frente ao lote 8 

P. S.ta Iria 

953;954; 
956;959 

 
Sim Sim 11 3 

Loures LOU 
Rua Ilha da Madeira 

n.º11 
2670 Loures 

982;983; 984 

95%  
(982; 
9846;
9847;
9848;
9849) 

Não Sim - - 

Lisboa 

Odivelas ODI 

R. D. Nuno Álvares 
Pereira 
n.º 2 

2675 Odivelas 

21 

931;932; 
933;934 

 

Sim Sim 10 2 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Cascais CAS 
Av. Ultramar 

n.º 4 
2750 Cascais 

481;4820; 
4821;4822;4823

;4824;4825; 
4826;4827;4828

; 483;484 
4861;4862;4863

;4864;4865; 
4866;4867;4868

99% 
(4810;
4811;
4812;
4813;
4814;
4815;
4820;
4821;
4822;
4823;
4824;
4825;
4826;
4827;
4828;
483; 
4861;
4862; 
4863,
4864,
4865,
4866,
4867,
4868) 

Sim Sim 11 3 

Estoril ESO 
R. Rocha Ferreira 

n.º2 
2675 Estoril 

4643;4644;4645
;4646;4647; 

4648;4649;4655
;4656;4657; 

4658;4659;466;
467;468 

 

Sim Sim 10 3 

Castelo CST 

Escadinhas 
Marquês Ponte de 

Lima n.º 5 
1100-335 Lisboa 

880;881; 
882;884; 
885;886; 
887;888 

 

Sim Sim 12 0 

Olivais OLI 
Circular Sul  

n.º.37 
1800-135 Lisboa 

850;851; 
852;853; 
854;855 

 

Sim Sim 11 0 

Baixa da 
Banheira BBA 

R. da Mão n.º 14 B. 
da Banheira  

2830 Barreiro 

202;203; 
204;205; 

209 

 
Sim Sim 11 3 

Carcavelos CAA 

R. Dr. José Joaquim 
de Almeida n.º61 
Carcavelos 2775 

Parede 

456;457;458; 
4640;4641;4650

;4651 
 Não Sim - - 

Lisboa 

Torre da 
Marinha 

TMA 

R. General 
Humberto Delgado 

Edifício PT        
T. da Marinha      
2840 Seixal 

21 

221; 222; 227  Sim Sim 11 2 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Venda  
Nova VNO 

Av. A. L. F. Est. de 
Alfornelos Brandão 

Edifício PT 2700 
Amadora 

474; 475; 476  Sim Sim 11 3 

Benfica BEN 
R. Sousa Loureiro 

n.º 5 1500-586 
Lisboa 

770; 771; 772; 
774; 778  Sim Sim 7 4 

Portela POR EN 6 Edifício PT 
Moscavide 943; 944; 945  Sim Sim 11 3 

Queluz QUE 
R. Joaquim Eleutér 
Gaspar Gomes n.º 

5 2745 Queluz 
434; 435; 436  Sim Sim 8 0 

S.A. 
Cavaleiros SCA 

Urbanização Cidade
Nova Edifício PT 
S.to António dos 
Cavaleiros 2670 

Loures 

988; 989  Sim Sim 8 1 

Portas de 
Benfica PBE 

R. Ernesto da Silva 
n.º 12 1500-268 

Lisboa 
760; 762; 764  Sim Sim 4 2 

Sacavém SAC 
R. Cidade de Goa 

n.º 6             
2685 Sacavém 

940; 941; 942; 
949 99% Sim Sim 10 2 

Feijó FEI 
R. Borges do Rego 

n.º16 Feijó        
2800 Almada 

250; 258; 259  Sim Sim 9 2 

Lisboa 

Cacém  CAC 
R. João de Deus n.º 

2                
2735 Cacém 

21 

912; 913; 914; 
918  Não Sim - - 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Parede PAR 

R. Celestino 
Moreira Estrada de 

Rana Edifício PT 
2775 Parede 

452; 453; 4543; 
4544; 4545; 
4546; 4547; 
4548; 4549 

 Sim Sim 10 3 

Bobadela BOB 

Edifício PT – Frente 
ao Bairro da 
Fraternidade 

Bobadela 2685 
Sacavém 

955; 994; 995  Sim Sim 6 0 

Rio de 
Mouro RIM 

R. D. Luís de 
Noronha Edifício PT 
Rio de Mouro 2735 

Cacém 

916; 917; 919 
98% 
(917; 
919) 

Não Sim - - 

Reboleira REB 
Av. Manuel 
Alpedrinha 
Reboleira 

495; 496; 499  Não Sim - - 

Vila Châ VCH Vila Chã 2830 
Barreiro 

214; 215; 216; 
217 

93% 
(214; 
216) 

Sim Sim 11 2 

Lisboa 

Charneca CCH 

EN 377- Km 12 
Edifício PT 

Charneca da 
Caparica 2825 

Monte C. 

21 

296;297 84% Sim Sim 8 2 

Ermesinde EM 
R. General 

Humberto Delgado- 
Maia 

971;972; 
973;974; 
975;976; 
977;978 

81% 
(973; 
974; 
975; 
976; 
977) 

Sim Sim 11 3 

Carvalhido CV 
R. Monte dos 
Burgos n.º 95 

4200-316 Porto 

830;831; 
832;833; 

834; 

 
Não Sim - - 

Foz FZ 
R. do Fez   
n.º 612  

4150-326 Porto 

532;610; 
615;616; 
617;618; 

619 

75% Sim Sim 8 0 

Gaia GA 

R.Conselheiro 
Veloso da Cruz  

n.º 532  
4400-097 Vila Nova 

de Gaia 

370;371; 
372;374; 
375;376; 
377;378; 

379 

92% Sim Sim 11 3 

Porto 

Matosinhos MT 
Av. Serpa Pinto 

n.º 215 
Matosinhos 

22 

935;936; 
937;938; 

939 
92% Sim Sim 9 3 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

 

Leça da 
Palmeira LC 

R. do Progresso 
n.º 212 
Terafita 

Matosinhos 

 
994;995; 
996;998; 

999 
95% Sim Sim 5 2 

Espinho EP 
R. 23 

n.º 1037 
Espinho 

7303;7304;7305
;7306,7307; 

7308;7309;731; 
732;733; 

734 

 Sim Sim 7 3 

Maia MA 
Est. Nacional 107 
Lugar de Godim-

Maia 

940;941; 
942;943; 
944;947; 
948;949 

87% 
(940; 
941; 
942; 
943; 
944) 

Sim Sim 8 2 

Boavista BV 
R. Agramonte n.º 

246 
4150-030 Porto 

543;600; 
605;606; 
607;608; 

609 

88% Não Sim - - 

Lapa LP 

R. Álvaro  
Castelões  

n.º 362 
4100-040 Porto 

502;507; 
508;509; 
550;551; 
557;558 

 Não Sim - - 

Picaria PIC 
R. da Picaria  

n.º 5 
4050-478 Porto 

20;332; 
338;339; 

340 
 Não Sim - - 

Senhora da 
Hora 

SH 

R. Monte Alto 
n.º 53 

Costóias-
Matosinhos 

951;952; 
953;954; 
955;956; 

957 

92% Sim Sim 7 3 

Bonfim BF 
R. do Bonfim  

n.º 490 
4300-067 Porto 

510;515; 
518;519; 
536;537; 
539;589 

 

Sim Sim 8 2 

Gondomar GON 

R Senhora de 
Fátima 
n.º 175 

São Cosmo-
Gondomar 

463;464; 
465;466; 
467;483 

82% Sim Sim 7 3 

Rio Tinto RT 
R. São Sebastião 
n.º 218 Gondomar 

480; 485; 486; 
487; 488; 489 99% Sim Sim 7 3 

Santo 
Ovídeo  R. do Outeiro Vilar 

de Andorinho 
711; 712; 713; 
714; 715; 716 

78% 
(712; 
713; 
714; 
715) 

Sim Sim 8 1 

Grijó GJ 
Lugar Ribeira da 

Venda Argoncilhe 
S.ta Maria da Feira 

741; 744; 745; 
746; 747; 764 

67% 
(744; 
745; 
746; 
747) 

Sim Sim 8 3 

Porto 

Oliveira do 
Douro OD 

R. Água Sombra n.º 
554 Vilar de 

Andorinho Gaia 

22 

782; 783; 784; 
785; 786; 787 85% Sim Sim 7 3 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Viseu Viseu VZ 
Lg. General 

Humberto Delgado 
s/n Edifício PT/CTT 

232 
41; 42; 43; 44; 
45; 46; 47; 48 35% Sim Sim 6 2 

Aveiro Aveiro AV 

R. Combatentes da 
G. Guerra 

n.º 100 
3814-503 Aveiro 

234 

370;371;372; 
373;374;375; 
376;377;378; 
379;380;381; 
382;383;384 
385;386;388; 
400;401;403; 
404;405;406; 
407;408;420; 
421;422;423; 
424;425;426; 
427;428;429; 
480;481;482; 
483;484;485;  
489;891;892; 

894; 

73% Não Sim - - 

Mercado MER
C 

R. Olímpio Nicolau 
Rui Fernandes- 

Edifício PT 

400;41;430;431;
432; 

433;435; 
436;439; 
49;82;83; 
84;85;86 

59% Sim Sim 8 1 

Coimbra 

Calhabé CLBE 

R. General 
Humberto Delgado 

n.º 368 
3030 Coimbra 

239 

401;402; 
403;404; 

405;406;48;70; 
71;72; 
78;79 

86% Não Sim - - 

Santarém  Santarém ST 
R. Heitor Pedro 

Calmon s/n Edifício 
PT 2000 Santarém 

243 30; 32; 33; 35; 
37; 39 60% Não Sim - - 

Leiria Leiria LR 
Av. Eng.º Duarte 

Pacheco s/n Edifício
PT 2400 Leiria 

244 8 48% Sim Sim 4 1 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Torres 
Novas 

Torres 
Novas TNV 

Av. CTT s/n  
Edifício PT 

2350 Torres Novas 
249 81; 82; 83 53% Sim Sim 8 1 

V.N. 
Famalicão 

V.N. 
Famalicão FML 

Av. Marechal 
Humberto Delgado 
s/n Edifício PT 4760 

Vila Nova de 
Famalicão 

252 

3000; 3001; 
3002; 3003; 
3007; 3008; 

3009; 301; 302; 
303; 304; 305; 
308; 309; 31; 

32; 33; 37; 501 

84% Sim Sim 9 0 

Braga BG 
Av. Liberdade 
São Lázaro 
4700 Braga 

20;21;22; 
24;25;26;27; 
600;601;608; 

609;61;68 

69% Não Sim - - 

Braga 

Guimarães GMR 
R. Santo António 

São Paio  
4800 Guimarães 

253 

40;41;42; 
43;51;52; 
53;54;55 

45% Sim Sim 12 4 

Torres 
Vedras 

Torres 
Vedras TVD 

R. Brigadeiro Neves 
Costa n.º 2 2560 
Torres Vedras 

261 31; 32; 33 64% Não Sim - - 

Caldas da 
Rainha 

Caldas da 
Rainha 

CRN
H 

R. H. Grande 
Guerra n.º 179 2500 
Caldas da Rainha 

262 82; 83; 84; 87; 
88 81% Não Sim - - 

Setúbal Setúbal SB 

Av. Mariano 
Carvalho 
Edifício PT 

2900 Setúbal 

265 

22;23;501; 
509;52;53; 
54;55;57; 

59 

63% Não Sim - - 

Évora Évora EV 
Av. Malagueira 
Edifício PT 7000 

Évora 
266 70; 71; 73; 74; 

75; 76; 77; 78 55% Não Sim - - 

Castelo 
Branco 

Castelo 
Branco CB 

R. Postiguinho 
Valadares n.º 12 

6000 Castelo 
Branco 

272 32; 33; 34  Sim Sim 8 1 
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Tipo de Co-localização N.º Módulos 
Zona 

Geográfica 
Área 

Central Sigla Localização 
Código 

de 
Ident. 

Prefixos/Potencial dos 
Blocos 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Portimão Portimão PTM 
R. Heliodoro 

salgado s/n Edifício 
PT 8500 Portimão 

282 
40; 41; 42; 43; 
45; 46; 47; 48; 

49 
53% Não Sim - - 

Faro Faro FR 
Largo do Carmo 

Edifício PT  
8000-148 Faro 

289 
80;81;82; 
83;86;87; 

88;89 
53% Sim Sim 11 2 

Funchal Funchal FX 
Av. Gonçalves 

Zarco n.º 7 9000-
069 Funchal 

291 20; 21; 22; 23; 
24; 28; 79 

85% Sim Sim 4 0 

 
Notas: 
a) Os Blocos de numeração poderão ter números que se encontram excluídos dos serviços presentes nesta oferta (neste 

caso é indicada uma estimativa em percentagem dos potenciais clientes que se encontram efectivamente ligados em cada 
área de central e os blocos em causa. Quando não existe qualquer indicação esta percentagem aplica-se á totalidade dos 
blocos de numeração da área de central em causa).  

b) As capacidades de cada central relativas á possibilidade de co-instalação remota serão objecto de análise caso a caso, de 
acordo com o número de solicitações. 
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ANEXO 3 
 
 
 
 

Co-Instalação 
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1. CONSIDERAÇÕES  GERAIS 
 
A utilização, sempre que possível, de espaços dentro dos edifícios da PT Comunicações 
implicará a criação de infraestruturas próprias para cada um dos OOL, ou seja, os seus 
equipamentos localizar-se-ão em salas criadas ou cedidas para o efeito e dentro destas com 
acesso individual a cada um deles (Co-instalação  Física).  
 
Caso a PT Comunicações não disponha de espaço disponível numa dada central ou, ainda 
que disponha, o OOL opte pela Co-instalação remota será sempre da sua 
responsabilidade encontrar um espaço para instalar os seus equipamentos, próximo da 
referida central. 
 
A criação de espaços para a instalação de equipamentos dos OOL´s, no âmbito desta 
Oferta, não implica em qualquer caso investimentos adicionais que não se encontrem 
enquadrados no desenvolvimento normal da actividade da PT Comunicações 
 
A PT Comunicações só iniciará a obra de infraestruturas de determinado edifício após 
colocação de pelo menos uma encomenda firme de co-instalação para esse mesmo edifício. 
 
A  Co-Instalação física está sujeita a procedimentos operacionais normalizados para: 
 

• operação e manutenção;  
• acesso às instalações; 
• situações de emergência; 
• situações de falha nos equipamentos.  

 
 
 
2. CO-INSTALAÇÃO FÍSICA 
 
Para a co-instalação física, a PT Comunicações assegura espaço físico independente, 
recursos físicos, acesso independente das salas técnicas da PT, iluminação, climatização, 
energia e condições de segurança necessárias para a instalação de equipamentos utilizados 
pelo OOL no acesso ao lacete local da rede da PT Comunicações. 
 
2.1  Configurações Típicas da Co-instalação física 

a) Sala dos Operadores 

A sala dos operadores é o espaço técnico disponível seleccionado nas centrais da PT 
Comunicações para a instalação dos equipamentos dos OOL’s destinados exclusivamente à 
OLL. 

A sala de operadores é um espaço multioperador dividida em Módulos com as dimensões e 
características descritas nos pontos que seguem. 

Os módulos são de utilização exclusiva do OOL e o acesso ao seu interior obedece ao 
disposto em 2.10 do presente Anexo 3. 

Cada OOL poderá contratar um ou mais módulos numa mesma central. 
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Na figura que segue apresenta-se uma das distribuições possíveis dos módulos nas salas 
dos operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As regras e procedimentos para selecção de centrais e atribuição de espaços são as que 
constam no Anexo 6 da presente ORALL. 

O número de módulos que cada central comporta é o indicado na lista de centrais do Anexo 
2 da presente ORALL. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro comum de energia e máquinas de climatização 

Corredores de passagem 

Portas de acesso 

Módulos dos operadores  –delimitados por rede metálica e providos de porta com fechadura 

tipo 1 

tipo 1 
tipo 1 

tipo 1 

tipo 1

tipo 1

tipo 1

tipo 2 

tipo 2 

HDF Equipamento do OOL 

HDF Equipamento do OOL 

HDF Equipamento do OOL 

HDF Equipamento do OOL 

HDFEquipamento do OOL 

qDC 

qDC 

qDC 

qDC 

qDC 

qDC 

qDC 

qDC 

qDC 

qDC 

HDFEquipamento do OOL 

HDFEquipamento do OOL 

HDFEquipamento do OOL 

HDFEquipamento do OOL 
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b) Configuração típica para o Acesso Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RI

Edifício da PT Comunicações 

Par metálico

PTR Par metálico

Equipamento
do OOL 

PTR 

RP
Comutador 
Local da  

PTComunic.

HDF

RI - Repartidor Intermédio (é um 
prolongamento do RP para fazer a 
“consolidação de pares”.  
 
HDF - Repartidor de Handover. É o ponto 
fronteira com o outro Operador. 

Sala dos Operadores 

Ligação de cabo interno a realizar pela PT 
Comunicações 

Módulo do OOL 

Jumper 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 43 

c) Configuração típica para o Acesso Partilhado 
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2.2 Compatibilidade Electromagnética 
 
Os equipamentos devem cumprir as disposições constantes na presente ORALL, e demais 
requisitos de compatibilidade electromagnética, constantes dos seguintes diplomas:  
 

- Directivas 89/336/CEE e 92/31/CEE; 
- Decretos-Lei 74/92 de 29 Abril e 98/95 de 17 de Maio; 
- Portarias 767-A/93 de 31 de Agosto e 935/95 de 24 de Julho. 
- Recomendação 1999/519/CE de 12 de Julho do Conselho da UE, relativa à limitação 

da exposição da população aos campos electromagnéticos ( 0Hz – 300GHz ) 
 
Tendo em vista a minimização das interferências entre equipamentos a operar no mesmo local, 
todos os equipamentos de transmissão a utilizar por parte dos OOL, devem obedecer à norma 
ETSI EN 300 386 v1.2.1 (2000-03). 
 
Será da responsabilidade de cada OOL garantir que os sistemas a utilizar para o fornecimento 
de serviços através do lacete local cumprem os níveis de emissão e de imunidade a sinais 
contínuos e transitórios definidos nessa norma para os diferentes tipos de ambiente. 
 
Os ambientes de instalação destes equipamentos, nomeadamente centros de telecomunicações 
e instalações de clientes, são apresentados no documento ETSI TR 101 651 v1.1.1 (1999-03). 
 
 
 
2.3 Delimitação do Espaço 
 
De modo a garantir uma compatibilidade física dos equipamentos em termos de melhor 
racionalização de espaços, estes deverão, preferencialmente, ser instalados em bastidores tipo 
ETSI de 2200x600x300mm, segundo a norma ETS 300 119. 
 
Com base nesse pressuposto, a sala destinada aos OOL’s, também designada por SdO e 
dependendo da sua configuração poderá ser dividida em módulos de 2 tipos, com as 
seguintes áreas e dimensões: 
 
• Módulo Tipo 1 - destinado a 4 bastidores, com uma área de cerca de 5 m2, com as 

dimensões de referência de 2,5m x 2,0m. 
 
• Módulo Tipo 2 - destinado a 8 bastidores, agrupados em 2 conjuntos de 4 bastidores, 

com uma área de cerca de 8 m2, com as dimensões de referência de 2,4m x 3,3m. 
 
As dimensões indicadas poderão sofrer ligeiros ajustes de acordo com a topologia do 
espaço disponível para co-instalação. 
 
Cada módulo, terá uma divisória metálica em rede a separá-lo dos restantes e uma porta de 
entrada com chave. O OOL poderá prescindir desta divisória assumindo integralmente a 
responsabilidade e os riscos dessa opção. 
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2.4  Energia AC 
 
A energia AC destina-se a alimentar qualquer equipamento de teste e medida, ou outra 
aparelhagem eléctrica do OOL, pelo que a mesma será disponibilizada através de uma 
tomada monofásica com terra tipo shuko, de 10A/230V, a instalar em local adequado, no 
espaço destinado a cada OOL. Para evitar perturbações, cada uma dessas tomadas será 
alimentada e protegida no Quadro de Distribuição AC, designado por QAC, através de um 
disjuntor diferencial de 16A, obedecendo à curva C de disparo, sensibilidade à corrente 
diferencial não superior a 300mA e poder de corte adequado à função. Esse QAC será 
instalado em local adequado, na sala SdO. 

 
 
2.5 Energia DC 
 
 
Em local considerado adequado, na sala SdO, será instalado um Quadro Geral de 
Distribuição de Energia em Corrente Contínua, designado por QGEC e alimentado a partir 
do Sistema de Alimentação em Corrente Contínua do edifício. 

Esse QGEC terá as saídas necessárias, protegidas por fusíveis com o calibre adequado, 
para a alimentação dos equipamentos de cada OOL, através de quadros de distribuição DC, 
designados por qDC, tendo cada um, 1 contador e 8 saídas protegidas por fusíveis ou 
disjuntores adequados, com o calibre de 32A. Cada um desses qDC será instalado em local 
adequado no módulo ocupado por cada OOL. 

A ligação do QGEC com os qDC será feita por meio de cabos flexíveis, tipo FV, com as 
cores regulamentares e com a secção adequada, para uma queda de tensão não superior a 
0,5V e devidamente apoiados em calhas metálicas, ou braçadeiras à parede. 

A energia DC a disponibilizar nos qDC, terá a tensão nominal de  –48V (  polo positivo à 
terra ), não podendo variar para além dos limites de ± 15%, de acordo com a norma ETS 
300 132-2. 

A ligação entre o qDC e os equipamentos do OOL será da responsabilidade deste. 

 
 
2.6  Ligações à Terra 
 
A sala SdO, será equipotencializada, sob o ponto de vista de ligação à terra. Essa 
equipotencialização será feita, instalando-se na parede à volta dessa sala, a uma altura de 
cerca de 2m do chão, uma cintura em barra de cobre de 20x3mm, ou em cabo de cobre nú 
de 50mm2, devidamente apoiado ao longo da sua extensão, em suportes adequados. 
Para efeitos de ligação à terra dos bastidores e de qualquer outro equipamento dos OOL's, 
será instalada na parede, dentro do módulo destinado a cada OOL, a cerca de 30 cm do 
chão, uma barra de cobre de 300x50x5mm, com furação adequada e devidamente apoiada 
em suportes apropriados. Essas barras de cobre serão ligadas à cintura equipotencial acima 
referida, por meio de cabo de cobre nú de 50mm2. 
De um ou mais locais considerados adequados, essa cintura equipotencial da sala, será 
ligada à barra equipotencial geral de terra do edifício, por meio de cabo de cobre nú ou 
isolado, de secção não inferior a 50mm2, seguindo percursos curtos e tanto quanto possível 
rectilíneos.  



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 46 

Será assegurado que o valor óhmico do eléctrodo de terra do edifício seja baixo, não 
ultrapassando muito o valor de 10 ohm. 
 
 
2.7  Iluminação da Sala 
 
Sendo os módulos destinados aos OOL's, locais de trabalho, será assegurado um nível de 
iluminação de cerca de 350 lux, a nível do chão, com um factor de uniformidade não inferior 
a 0,8. 
 
 
2.8  Condições Ambientais 
 
As condições ambientais da sala SdO, destinada aos OOL’s, serão asseguradas através de 
um Sistema de Climatização apropriado, sendo em princípio similares às proporcionadas 
aos equipamentos de telecomunicações da PT Comunicações, instalados noutras salas, isto 
é, com uma temperatura ambiente de 25 ± 2 º C e humidade relativa do ar de 50% ± 20%. 
Os módulos destinados aos OOL’s, não terão chão falso, pelo que o sistema de climatização 
será constituído por máquinas do tipo de insuflação ambiente, através de condutas com 
difusores e grelhas instaladas no tecto e paredes, da sala SdO, dependendo da 
configuração desta, e com o retorno do ar às Unidades de Tratamento de Ar, por um 
processo similar. 
 
 
2.9  Segurança Contra Incêndios 
 
A Segurança contra Incêndio na sala SdO, será assegurada através de implementação das 
seguintes medidas: 
• instalação de detectores incêndio, ligados a uma central de detecção, desencadeando o 

respectivo alarme 
• instalação de extintores portáteis de CO2 ou pó químico, em locais adequados. 
• estabelecimento de caminhos de evacuação e saídas de emergência 
• instalação de iluminação de emergência e de sinalização de segurança 
 
Nota: A sala SdO, não será dotada, em princípio, de qualquer sistema de extinção 
automática de incêndio. 
 
 
2.10  Procedimentos para Acesso à Sala de Operadores 
 
2.10.1 Condições Gerais 

 

O controlo de acessos à sala SdO, será assegurado pela PT Comunicações. 

Para o efeito, o OOL fornecerá, anualmente e para cada central, à PT Comunicações uma 
lista de pessoas a quem deve ser facultado o acesso à SdO e ao módulo/s contratado. 
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A lista deverá ter , no mínimo, a seguinte informação: 

• Nome 

• Fotografia; 

• Categoria; 

• Empresa a que se encontra afecto; 

• Contacto (tel.) 

 
 
No caso dos módulos que disponham de uma divisória metálica em rede a separá-lo dos 
restantes e uma porta de entrada com chave, as pessoas credenciadas pelo OOL deverão 
estar munidas da respectiva chave. 
 
O OOL deverá entregar uma cópia da chave, ou das chaves, de acesso ao módulo/s a um 
responsável a indicar pela PT Comunicações. 

A chave de acesso ao módulo/s do OOL na posse do responsável da PT Comunicações 
será utilizada exclusivamente em situações de emergência devidamente comprovadas. 

Existem duas formas possíveis de acesso: 
 

• Com controlo automático: 
• Sem controlo automático 

 
2.10.2 Acesso com controlo automático  
 
As pessoas credenciadas pelo OOL terão que seguir os seguintes procedimentos inerentes 
à segurança das instalações e dos equipamentos.  
 
2.10.2.1. Cartão de acesso 
 
a) O operador deve solicitar à PT Comunicações, o fornecimento de cartões magnéticos, 
com permissão de acesso às instalações por ele identificadas. 
 
b) O operador é responsável pela forma como o cartão é utilizado e pela sua conservação: 
 

i) Responsabilizando-se pelo uso indevido. 
ii) Comunicando à PT Comunicações, em caso de extravio. 
iii) Devolvendo o cartão, logo que termine o período de utilização 
contratado/autorizado. 

 
2.10.2.2. Condições de acesso 
 
Os trabalhadores e técnicos do operador devem: 
 
a) Possuir os respectivos cartões para acesso. 
b) Apresentarem-se devidamente identificados, bem como os respectivos equipamentos, 
materiais e ferramentas. 
c) Terem conhecimento do percurso autorizado para aceder à sala de operadores. 
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d) Não acederem a outras salas do edifício. 
e) Não operarem outros equipamentos, que não sejam da propriedade do operador. 
 
2.10.2.3. Regras de utilização dos acessos 
 
No acesso aos edifícios ou às salas de operadores, deve-se: 
 
a) Efectuar, sempre e só, pelas portas dotadas de sistema de controlo de acessos. 
b) Registar todas as entradas e de saídas, em cada controlo de acessos. 
c) Registar todas as entradas e de saídas de cada indivíduo, mesmo que acedam em grupo. 
d) Fechar a porta, após cada entrada ou saída. 
 
2.10.2.4.  Anomalias ou falhas na segurança 
 
a) No acesso aos edifícios da PT Comunicações ou às salas de operadores, são as 
seguintes as situações em que se considera a ocorrência de anomalia ou falha de 
segurança, pelo que à PT Comunicações se reserva o direito de inibir a permissão de 
acesso ao operador : 
 

i) Utilizar portas de acesso não dotadas de sistema de controlo. 
ii) Utilizar chave mecânica ou manípulo, para abrir porta dotada de sistema de 
controlo. 
iii) Aceder ao interior das instalações sem ter efectuado o registo de entrada. 
iv) Aceder ao exterior não efectuando o registo da saída. 
v) Efectuar os registos nos acessos, à sala de operadores e à entrada edifício, 
separados por um período de tempo não compatível com o despendido na realização 
do percurso entre os dois acessos. 
vi) Não fechar a porta, após o acesso de cada indivíduo. 

 
b) As anomalias ocorridas durante os acessos devem ser comunicadas à PT 
Comunicações. 
 
2.10.3  Acesso sem controlo automático  
 
Estes procedimentos aplicam-se aos edifícios da PT Comunicações ou às salas de 
operadores, que não estão dotadas de controlos de acesso ou cujos controlos de acesso 
estejam fora de serviço. As pessoas credenciadas pelo OOL terão que seguir os seguintes 
procedimentos inerentes à segurança das instalações e dos equipamentos.  
 
 
2. 10.3.1. Pedido de acesso 
 
a) O operador deve informar a PT Comunicações da necessidade de aceder às 

instalações, identificando: 
 

i) A hora provável da entrada e da saída. 
ii) O número de pessoas que vão aceder. 
iii) A actividade que vai executar. 
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b) No acesso do operador aos edifícios da PT Comunicações ou à sala de operadores, é 
obrigatória a presença de representantes da PT Comunicações.  
Para este caso, a PT Comunicações só necessita garantir um acesso rápido à sala de 
operadores, quando se trata de uma avaria com carácter urgente, caso contrário o 
acesso é agendado. 
 

2.10.3.2. Cartão de acesso 
 
a) O operador deve solicitar à PT Comunicações, o fornecimento de cartões, com permissão 
de acesso às instalações por ele identificadas. 
 
b) O operador é responsável pela forma como o cartão é utilizado e pela sua conservação: 
 

i) Responsabilizando-se pelo uso indevido. 
ii) Comunicando à PT Comunicações, em caso de extravio. 
iii) Devolvendo o cartão, logo que termine o período de utilização 
contratado/autorizado. 

 
2.10.3.3. Condições de acesso 
 
Os trabalhadores e técnicos do operador devem: 
 
a) Possuir os respectivos cartões para acesso. 
b) Apresentarem-se devidamente identificados, bem como os respectivos equipamentos, 
materiais e ferramentas. 
c) Terem conhecimento do percurso autorizado para aceder à sala de operadores. 
d) Não acederem a outras salas do edifício. 
e) Não operarem outros equipamentos, que não sejam da propriedade do operador. 
 
2.10.3.4.  Anomalias ou falhas na segurança 
 
a) No acesso aos edifícios da PT Comunicações ou às salas de operadores, são as 
seguintes as situações em que se considera a ocorrência de anomalia ou falha de 
segurança, pelo que à PT Comunicações se reserva o direito de inibir a permissão de 
acesso ao operador : 
 

i) Aceder ao interior das instalações sem ter efectuado o registo de entrada. 
ii) Aceder ao exterior não efectuando o registo da saída. 
iii) Não fechar a porta, após o acesso de cada indivíduo. 

 
b) As anomalias ocorridas durante os acessos devem ser comunicadas à PT 
Comunicações. 
 
 
2.11  Repartidor HDF. Protecção contra Sobretensões 
 
O Repartidor HDF será assegurado, instalando-se no módulo de cada OOL, uma vertical, 
onde serão instalados blocos tipo Siemens, de 100 pares, instalando-se na fase inicial 
apenas 1 bloco, caso não haja solicitação de mais, pelos OOL's. A ligação destes blocos, 
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com o repartidor RP do OOL, será da responsabilidade deste, instalando, se necessário, um 
ou mais blocos espelho, no referido HDF. 

No RP da Central da PT Comunicações, será criado um repartidor intermédio, designado 
por RI, constituído por verticais do lado da Central, equipando-se cada uma delas com o n.º 
de blocos tipo Siemens de 100 pares, que for possível instalar, em quantidade igual ao n.º 
de blocos instalados ou a instalar no futuro, nos HDF situados nos módulos destinados aos 
OOL's. Os blocos a instalar no Repartidor da PT Comunicações serão equipados com as 
cassetes incorporando os protectores contra sobretensões, similares aos em uso nos 
repartidores da PT Comunicações, assegurando a sua boa ligação à terra.  

De cada um dos blocos instalados nas verticais do RI será passado um cabo de 100 pares, 
tipo TVHV 0,5, apoiado em calha metálica ligada à terra, para cada bloco de 100 pares 
instalado na vertical do HDF instalado no módulo de cada OOL. Os blocos de 100 pares 
instalados no HDF do OOL, não terão quaisquer dispositivos de protecção contra 
sobretensões, uma vez que, conforme antes referido, isso será assegurado no repartidor 
intermédio(RI) da PT Comunicações. 

O OOL obriga-se a garantir a adequada protecção contra sobretensões do seu 
equipamento. 

 
 
3. CO-INSTALAÇÃO REMOTA 
 
Sempre que o entender ou quando não houver espaço disponível para co-instalação fisíca 
nos edifícios da PT Comunicações poderá o OOL optar pela co-instalação remota dos seus 
equipamentos. 

Neste caso o equipamento do OOL ficará localizado nas suas instalações, que se deverão 
situar nas proximidades do edifício da PT Comunicações. 

Caso o OOL opte pela co-instalação remota, a PT Comunicações não assumirá quaisquer 
obrigações, designadamente no que se refere a obtenção de autorizações e/ou licenças, 
realização de estudos e/ou pareceres de impacto ambiental ou de qualquer outra natureza, 
eventualmente exigidos por entidades públicas ou privadas, particularmente autarquias 
locais, nem suportará quaisquer custos associados a estes processos. 

Será da inteira responsabilidade do OOL providenciar os locais para co-instalação remota e 
respectiva regularização/legalização. 
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3.1 Configuração Típica 
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c) Acesso Partilhado 
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3.2 Caracterização 
 
 
O equipamento do OOL deverá ser instalado num local situado num raio máximo de 150 
metros do edifício da Central Local da PT Comunicações. Em situações em que o local 
esteja situado a uma distância superior será analisada a sua viabilidade, sendo, se for caso 
disso, apresentado orçamento específico, o qual será suportado pelo OOL. 
 
A PT Comunicações passará um cabo externo de fios de  cobre de 300 ou 600 pares entre o 
seu edifício e as instalações do OOL, configurado para acesso partilhado ou para acesso 
completo. 
 
O cabo terminará num repartidor de “handover” (HDF) instalado pela PT Comunicações nas 
instalações do OOL, com 6 blocos tipo “Siemens” de 100 pares equipados cassetes 
incorporando protecções contra sobretensões. 
 
O OOL obriga-se a garantir a adequada protecção contra sobretensões do seu 
equipamento. 

 
O OOL obriga-se a disponibilizar espaço nas suas instalações, bem como as necessárias 
condições técnicas para a passagem do cabo e instalação do HDF. 
 
O OOL para os fins anteriormente referidos deverá garantir condições de acesso aos 
técnicos da PT Comunicações, bem como para eventuais operações de gestão, operação e 
manutenção.     
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ANEXO 4 
 
 
 
 

Serviço de Entrega de Sinal ao OOL 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Para a ligação dos equipamentos do OOL (co-instalados na sala de operadores) à sua rede, 
a PT Comunicações disponibiliza em alternativa dois serviços: 
 
• Serviço de Circuitos Alugados 
 
Consiste no fornecimento de circuitos alugados de acordo com as condições da oferta em 
vigor. 
Os circuitos são entregues ao nível do HDF, no módulo alugado pelo OOL na sala de 
operadores. 

 
 

• Serviço de Transporte de Sinal  
  
Este serviço consiste em: 

• recolha do sinal no Módulo do OOL na sala dos operadores; 

• Transporte do sinal recolhido até uma câmara de transferência; 

• Entrega do sinal na câmara de transferência. 

 
A entrega de sinal é efectuada através da ligação por fibra óptica, dos módulos de co-
instalação dos operadores, com uma câmara de transferência multioperador situada nas 
proximidades do edifício da PT Comunicações, à qual o OOL se liga pelos seus próprios 
meios. 
 
Esta câmara é comum a todos os operadores, ou seja, só existirá uma por central. 
No caso de falta de capacidade da câmara, será construída uma segunda. 
 
No módulo de cada OOL será instalado um repartidor óptico onde serão terminadas 6 fibras 
em adaptador óptico E2000/APC: 
 
 

• 2 fibras para serviço 
• 2 fibras para protecção 
• 2 fibras de reserva para operação e manutenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig: Entrega de sinal à rede dos OOL’s 
 
 
 
A fibra proveniente da sala dos operadores termina numa Caixa de Junta de Fibra Óptica 
localizada no interior da câmara de transferência onde são instalados os elementos 
necessários para realizar a transferência do sinal para a rede do OOL. 

É da responsabilidade da PT Comunicações a junção das fibras provenientes dos módulos, 
na caixa de Junta de Fibra Óptica. 
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2. CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS QUE INTERVEÊM NA LIGAÇÃO 
 
 
2.1 Câmara de Transferência Multioperador 
 
A câmara de transferência é um compartimento em forma de paralelepípedo rectangular 
constituído por uma base, duas paredes longitudinais, duas transversais e tecto. 
 
Por uma das paredes transversais da câmara será efectuada a entrada da conduta da PT 
Comunicações, ficando as restantes três reservadas aos outros operadores. 
 
A acessibilidade ao seu interior é feita pelo tecto, através de uma abertura de 60cmX60cm. 
 
 
As dimensões interiores e principais características destas câmaras são as seguintes: 
 
 
• Altura interior:                            1,50m 
• Comprimento:                               1,20m  
• Largura:               0,60m 
• Distância do nível superior da tubagem ao tecto:                       1,10m a 1,20m     
 
As dimensões indicadas são minímas, podendo ser ajustadas de acordo com as condições 
especifícas dos locais onde serão implantadas. 
 
 
2.2 Fibra Óptica 
 
A Fibra óptica utilizada pela PT Comunicações é do tipo G.652 (ITU-T), sendo as suas 
características de transmissão as seguintes: 
 
• Coeficiente de atenuação a 1310 nm (1285 nm a 1330 nm): ≤  0,4 (db/km)    
• Coeficiente de atenuação a 1550 nm (1520 nm a 1580 nm): ≤  0,25(db/km) 
• Coeficiente de dispersão cromática (1520 nm a 1580 nm): ≤ 18 ps.nm-1 .Km-1  
• Coeficiente de dispersão modal de polarização (PMD): < 0.5 ps.nm.Km-1/2 
• Comprimento de onda de corte < 1260 nm 
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ANEXO 5 
 
 
 
 

Serviço de Acesso à Informação 
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1. CARACTERIZAÇÃO 
 
A PT Comunicações disponibilizará ao OOL informação necessária à operacionalização e 
gestão da OLL. 

A informação será disponibilizada de forma faseada e está organizada nos seguintes níveis : 

• Informação mínima; 

• Informação detalhada; 

 

A informação mínima é a que se encontra disponível na presente ORALL, nomeadamente 
nos Anexos 1 e 2. Trata-se de informação de carácter geral, relativa às características e 
topologia da rede, útil para o processo de dimensionamento e planeamento da rede e dos 
serviços do OOL. 

A disponibilização da informação mínima não envolve custos para o OOL. 

Será disponibilizada igualmente informação detalhada relativa às características de um dado 
lacete local sempre que tenha tido lugar um pedido de acesso ao mesmo bem como  o 
estado e evolução da sua implementação. 

Os custos de acesso à referida informação estão incluídos nos preços inerentes às várias 
etapas do processo de pedidos (verificação de elegibilidade, teste de qualificação, 
instalação do acesso ao lacete local). 

 
2. ACESSO À INFORMAÇÃO 
 
2.1 Introdução 
 
A PT Comunicações disponibilizará ao OOL métodos electrónicos para acesso à informação 
que permitirá suportar, de modo eficiente e expedito os serviços anteriormente descritos. 
 
Neste sentido : 
 

• Serão definidos formatos de troca de informação em função do nível de 
automatização de processos internos existentes na PT Comunicações, e 
correspondente necessidade de intervenção humana. 

 
• Serão definidos procedimentos de credenciação que garantam a identificação dos 

intervenientes na comunicação entre a PT Comunicações, e o OOL em função da 
criticidade dos vários processos. 

 
Nos casos em que a confidencialidade dos dados for considerada crítica, e o nível de 
segurança do canal de transporte definido para o processo electrónico insuficiente, serão 
implementadas medidas de protecção adicional recorrendo a encriptação da informação 
e/ou protocolo de comunicação (PGP, IPSec). 
 
Considerou-se a divisão em dois tipos de serviços de informação, e correspondentes 
características. 
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• Serviços de difusão: dados actualizados regularmente, interactividade baixa, 
necessidade de segurança baixa, difusão geral para todos os OOL's. 

 
• Pedidos electrónicos: elevada interactividade, requisitos de segurança elevados, 

comunicação confidencial entre a PT Comunicações e um OOL. 
 

 
2.2 Notação, Simbologia e Conceitos Técnicos 
 

Para descrever de forma detalhada a estrutura e interdependência da informação  recorre-
se neste anexo a vários tipos de notação, nomeadamente : 
 

• Diagrama de Entidades e Associações:  é utilizado para representar a estrutura, e 
interdependência da informação disponibilizada no serviço de acesso à informação 
descrito neste anexo. 

• Diagrama de Processos : descreve os fluxos e respectivas transformações da 
informação. 

• Definição de formatos de ficheiros de texto  
 
Segue informação detalhada para cada um dos casos anteriormente definidos.
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2.2.1 Diagramas de Entidades e Associações 
 
Entidades : classe de pessoas, lugares, coisas, conceitos ou acontecimentos de 
importância para o sistema em Análise, acerca dos quais a informação é, ou deve vir a ser, 
obtida e armazenada. Cada pessoa, lugar, coisa, conceito ou acontecimento é uma 
ocorrência da Entidade. 
 
Associações : relacionamento entre duas ou mais entidades que representa informação de 
interesse para o sistema em Análise. 
 
 
1) Cardinalidade 
 
 
 
 
2) Opcionalidade 
 
 
 
 
 
 
3) Recursividade : associação entre ocorrências de uma Mesma Entidade. 
 
 
 
 
 
 
 
4) Exclusividade: associação mutuamente exclusiva entre duas ou mais Entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Super-Entidade: entidade que se subdivide em Sub-Entidades que constituem cada uma 
delas, casos particulares da Entidade. A Super-Entidade tem atributos próprios que são 
comuns a cada uma das Sub-Entidades. 

 
 
 
 
 

1 : N 1 : 1 

Entidade X Entidade Y Entidade Z 

Facultativa Obrigatória

Entidade A Entidade B Entidade C  

Entidade FF 

Entidade M  
 Entidade MN  

Entidade N  

  Entidade   SE 

Entidade S1 Entidade S2



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 62 

2.2.2 Diagramas de Fluxos de Informação 
 
É utilizado um subconjunto dos elementos definidos pela SDL 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Definição de Formatos de Ficheiros de Texto para Processamento 
Informático 

 
Ao longo deste anexo serão definidos vários ficheiros de texto para a troca de 
informação entre sistemas de informação da PT Comunicações e o OOL . Todos os 
ficheiros de texto seguirão a mesma estrutura seguidamente descrita. 
 
 
Ficheiro texto utilizando a tabela de caracteres ASCII e ISO Latin-1 ( 8859-1)  com 
registos de comprimento fixo. Cada ficheiro deve ser constituído por 3 partes : 
 

Estrutura Geral Ficheiro 
Secção Registos Dimensão 

registo 
Observações 

Header  1 24 Secção obrigatória  

Detalhe N  Secção obrigatória  

Nº registos mínimo : 0000001 

Nº registos máximo : 9999999 

Trailer 1 7 Secção obrigatória  

 
Nota: Cada registo (Header, registo de detalhe ou Trailer ) deve ser terminada pela seguinte 
sequência de caracteres ASCII: carriage return (ASCII 10)+ line feed (ASCII 13) 
 

 

 

1 
Tarefa      2 

Decisão

3 
Sub-processo 

4 

Start / End 

5 
Enviar mensagem  

6 
Receber 

mensagem 

 

1 

Processo 
Mensagem 

Entidade externa Fluxo de dados 
(mensagens) 

Notação para processos 

Notação para o sistema 

<designação> 
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Header 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção H Alfanumérico 

 (1) 

H – Identificador de secção Header  

Atributo obrigatório 

ID_Ficheiro (T_FICHEIROS) Alfanumérico 

 (6) 

Define o tipo de ficheiro  

Atributo obrigatório 

N_Registos  Numérico 

 (7) 

N.º registos do ficheiro 

Campo alinhado à direita, preenchido com 

zeros até perfazer a dimensão total 

Atributo obrigatório 

DataHora_Act  Data/hora 

aaaammddhhmm 

(8) 

Data/Hora ficheiro/informação 

aaaa- ano 

mm- mês 

dd-dia 

hh-horas 

mm-minutos 
Atributo obrigatório 

Dimensão do registo de Header 
(incluindo terminador) 

24  

 
Nota : No final deste anexo será apresentada a tabela auxiliar T_FICHEIROS contendo a 
associação entre os códigos possíveis do campo ID_Ficheiro e formato do ficheiro 
correspondente.  

 

 

 

Detalhe 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção D Alfanumérico 

 (1) 

D - Identificador de secção Detalhe 

Atributo obrigatório 

<Atributo 1>  <Dimensão 1>  

... ... ... ... 

<Atributo n>  <Dimensão n>  

Dimensão do registo de Detalhe  
(incluindo terminador) 

1+ 

<Dimensão 1> + 

.... 

<Dimensão n> + 

2 
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Trailer 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção T Alfanumérico 

 (1) 

T - Identificador de secção Trailer 

Atributo obrigatório 

Trailer FFFF Alfanumérico 

 (4) 

Atributo obrigatório 

Dimensão do Registo de Trailer 
(incluindo terminador) 

7  

 
 
 

 
 
 

2.3 Difusão de Informação 
 
Organização do capitulo :  

• Definições gerais para serviços de difusão de informação e características comuns a 
este tipo de serviços. Novos serviços de difusão de informação a incluir na ORALL 
deverão respeitar as directrizes definidas na 1ª secção. 

• Caracterização detalhada dos vários tipos de serviços incluídos na ORALL. 
 
 
2.3.1 Difusão de Informação – Conceitos Gerais 
 
Tipo de informação a disponibilizar : 

• Documentação ( ORALL ) conteúdo : texto livre e imagens. Sem ligação directa a 
processos automáticos. 

• Tabelas de suporte à OLL: Formato de consulta e formato que permita o 
interfuncionamento informático com outros serviços de acesso à informação incluídos 
nesta ORALL ( exemplo : códigos de central válidos para pedidos de fornecimento 
dos serviços de acesso ao lacete Local ).  

 
 
2.3.1.1 Formatos de Informação 

 
Documentação : Deve estar disponível em formatos standard, facilmente acessíveis aos 
vários OOL e possível de visualizar em várias plataformas e sistemas operativos. 
 
A PT Comunicações irá privilegiar a difusão de documentação nos seguintes formatos : 

• Microsoft Word 97 
• Pdf (Adobe Acrobat Reader) 

 
Nos casos em que o volume de informação o justifique, estes serão comprimidos em 
formato ZIP. 
 
 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 65 

Tabelas de suporte à OLL : 
• Formato de Consulta : Microsoft Excel 97 
• Formato para processamento informático: ficheiro(s) de texto com formato 

adequado ao modelo de dados. 
  
 
2.3.1.2 Transporte de Informação 
 
Face às características do serviço de difusão de informação o processo de difusão que mais 
se adequa será a disponibilização da informação através da Internet utilizando o protocolo 
HTTP. 
 
Informação a disponibilizar por tipo de serviço : 
 

Documentação e tabelas de suporte para leitura : será disponibilizada uma URL na 
qual está estará um índice HTML com a documentação relevante nos vários 
formatos. Os OOL poderão consultar regularmente este endereço com vista a obter 
informação actualizada. 

 
URL : http://www.telecom.pt/oll 

 
Tabelas para processamento informático : por cada tipo de tabela para 
processamento informático deverá existir uma URL que permita o acesso imediato 
aos dados para processamento . 

 
Exemplo tabela centrais : 
URL : http://www.telecom.pt/oll/docs/centrais.txt 

 
Nota : os ficheiros para processamento informático difundidos através da Internet utilizando 
o protocolo HTTP, deverão ter identificação de ficheiro fixa de modo a evitar a necessidade 
de parametrização dos sistemas dos OOL's sempre que a informação for actualizada. 
 
2.3.1.3 Credenciação e Encriptação 
 
Face as características da informação inerentes à este capitulo, não foi identificada 
necessidade de utilização de assinaturas digitais ou encriptação. Contudo poderão existir 
casos pontuais em que a utilização destas técnicas se justifique. 
 
2.3.1.4 Frequência de Actualização 
 
Cada serviço de difusão de informação deverá, sempre que possível, ter associado uma  
frequência de actualização. Nos casos em que face aos procedimentos associados não seja 
possível a definição de uma frequência de actualização regular, poderá ser equacionada a 
possibilidade de notificação de actualização de informação aos OOL's ( por exemplo através 
de mail). 
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2.3.2 Difusão da Orall 
 
A Documentação da Oferta de Referência para Acesso ao Lacete Local, incluindo 
modalidades de acesso ao lacete local; serviços de co-instalação; serviços de entrega de 
sinal; serviços de acesso à informação e anexos associados, será distribuída  aos 
operadores. 
 
 
2.3.2.1 Formatos de Informação 
 

• Microsoft Word 97 
• pdf (Adobe Acrobat Reader) 
 

2.3.2.2 Transporte de Informação 
 

Utilizando o protocolo HTTP através da Internet.  Seguem os apontadores onde serão 
disponibilizados os vários formatos. 

 
Informação 

disponibilizada 
Formato URL ( Universal resource Locator ) 

Índice HTML http://www.telecom.pt/oll/ 

ORALL Pdf 
(Adobe Acrobat Reader) 

http://www.telecom.pt/oll/docs/orall.pdf 

ORALL Microsoft Word 97 http://www.telecom.pt/oll/docs/orall.doc 

ORALL ZIP 
Ficheiro comprimido 
Microsoft Word 97 

http://www.telecom.pt/oll/docs/orall.zip 

 
 
2.3.2.3 Frequência de Actualização 
 

Sempre que seja aprovada nova versão da ORALL ou respectivos anexos. 
 
2.3.3 Difusão de Centrais Disponibilizadas para OLL 
 
Esta informação já está incluída na documentação da ORALL, contudo devido á introdução 
faseada de centrais no processo de OLL, e provavelmente sujeita a  actualização frequente 
numa 1ª fase, é pertinente garantir acesso individualizado a esta informação. 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 67 

 
2.3.3.1 Formatos de Informação 

 
• Formato Consulta : Excel 97. 
 
Exemplo de formatação e dados disponibilizados : 
 

Tipo Co-localização N.º Módulos 
Nome Central Sigla Morada 

Níveis de 
Numeração Física Remota 5 m2 8 m2 

<Central 1> … … … … … … …

<Central N> … … … … … … …
 
 

Formato para processamento informático: 
 
Diagrama de entidades e associações : 
 
 
 
 
 
 

Estrutura de Ficheiros para a Associação Central – Níveis de Numeração 
Entidade  Código  

Ficheiro 
Campo associados

 
Descrição 

Central CENOLL Sigla Ficheiro de centrais disponibilizadas 
para OLL 

Nível Numeração NUMCEN Sigla Ficheiro de Níveis de Numeração 

associada a centrais disponibilizadas 

para OLL 

 
  
 

Estrutura Geral Ficheiro – CENOLL 
Secção Nº Registos Dimensão 

registo 
Observações 

Header  1 24 Secção obrigatória  

Detalhe N 15 Secção obrigatória  

Nº registos mínimo : 0000001 

Nº registos máximo : 9999999 

Trailer 1 7 Secção obrigatória  

 

1 : N Central Níveis 
Numeração  
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Header – CENOLL 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção H Alfanumérico 

 (1) 

H - Identificador de secção Header 

Atributo obrigatório  

ID_Ficheiro CENOLL 

(T_FICHEIROS) 

Alfanumérico 

 (6) 

Ficheiro de centrais disponibilizadas para 

OLL 

Atributo obrigatório 

N_Registos  Numérico 

 (7) 

N.º registos do ficheiro 

Campo alinhado à direita, preenchido com 

zeros até perfazer a dimensão total 

Atributo obrigatório 

DataHora_Act  Data/hora 
aaaammddhhmm 

(8) 

Data/Hora ficheiro/informação 
aaaa- ano 

mm- mês 

dd-dia 

hh-horas 

mm-minutos 

Atributo obrigatório 

Dimensão do registo de Header 
(incluindo terminador) 

24  
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Detalhe – CENOLL 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção D Alfanumérico 

 (1) 

D - Identificador de secção Detalhe 

Atributo obrigatório 

Nome  Alfanumérico 
(40) 

Campo alinhado à esquerda, preenchido 
com espaços até perfazer a dimensão do 

campo 

Atributo obrigatório 

Sigla  Alfanumérico 

(6) 

Identificador unívoco de central 

Campo alinhado à esquerda, preenchido 
com espaços até perfazer a dimensão do 

campo 

Atributo obrigatório 

Morada  Alfanumérico 

(120) 

Campo alinhado à esquerda, preenchido 

com espaços até perfazer a dimensão do 
campo 

Atributo obrigatório 

Tipo_CoLoc F,R Alfanumérico 

(1) 

Tipo de Co-localização 

F- Co-localização Física 

R- Co-localização Remota 
Atributo obrigatório 

N_Mod5  Numérico 

(6) 

Nº de Módulos de 5m2 

Campo alinhado à direita, preenchido com 

zeros até perfazer a dimensão total 

Atributo obrigatório 

N_Mod8  Numérico 

(6) 

Nº de Módulos de 8m2 

Campo alinhado à direita, preenchido com 

zeros até perfazer a dimensão total 

Atributo obrigatório 

Dimensão do registo Detalhe  
(incluindo terminador) 

182  

 
 
 
   

 

Trailer - CENOLL 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção T Alfanumérico 

 (1) 

T - Identificador de secção Trailer 

Atributo obrigatório 

Trailer FFFF Alfanumérico 

 (4) 

Atributo obrigatório 

Dimensão do registo de Trailer 
(incluindo terminador) 

7  
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Estrutura Geral Ficheiro – NUMCEN 
Secção Nº Registos Dimensão 

registo 
Observações 

Header  1 24 Secção obrigatória  

Detalhe N 24 Secção obrigatória  

Nº registos mínimo : 0000001 
Nº registos máximo : 9999999 

Trailer 1 7 Secção obrigatória  

 
 

 

Header – NUMCEN 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção H Alfanumérico 

 (1) 

H - Identificador de secção Header  

Atributo obrigatório 

ID_Ficheiro NUMCEM 

(T_FICHEIROS) 

Alfanumérico 

 (6) 

Ficheiro de Níveis de numeração 

associados a centrais disponibilizadas para 
OLL 

Atributo obrigatório 

N_Registos  Numérico 

 (7) 

N.º registos do ficheiro 

Campo alinhado à direita, preenchido com 

zeros até perfazer a dimensão total 
Atributo obrigatório 

DataHora_Act  Data/hora 

aaaammddhhmm 

(8) 

Data/Hora ficheiro/informação 

aaaa- ano 

mm- mês 

dd-dia 
hh-horas 

mm-minutos 

Atributo obrigatório 

Dimensão do registo de Header 
(incluindo terminador) 

24  
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Detalhe – NUMCEN 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção D Alfanumérico 

 (1) 

D - Identificador de secção Detalhe 

Atributo obrigatório 

Sigla  Alfanumérico 

(6) 

Identificador unívoco de central 

Campo alinhado à esquerda, preenchido 
com espaços até perfazer a dimensão do 

campo 

Atributo obrigatório 

N_Numer  Numérico 

(6) 

Nível de Numeração associado à central 

Campo alinhado à esquerda, preenchido 
com espaços até perfazer a dimensão total 

Atributo obrigatório 

Dimensão do registo de Detalhe  
(incluindo terminador) 

15  

 
   

 

Trailer - NUMCEN 
Atributo Valores Possíveis  

(Tabela Descritiva) 
Formato  

(Dimensão) 
Observações 

Secção T Alfanumérico 

 (1) 

T - Identificador de secção Trailer 

Atributo obrigatório 

Trailer FFFF Alfanumérico 

 (4) 

Atributo obrigatório 

Dimensão do registo de Trailer 
(incluindo terminador) 

7  

 
 

2.3.3.2 Transporte de Informação 
 

Utilizando o protocolo HTTP através da Internet.  Seguem os apontadores onde serão 
disponibilizados os vários ficheiros 
 
 

Informação 
disponibilizada 

Formato URL ( Universal resource Locator ) 

Centrais OLL e 
Níveis de 

Numeração 

EXCEL http://www.telecom.pt/oll/docs/cenoll.xls 
 

Centrais OLL TEXTO 
(CENOLL) 

http://www.telecom.pt/oll/docs/cenoll.txt 

Níveis 
Numeração 

Centrais 

TEXTO 
(NUMCEN) 

http://www.telecom.pt/oll/docs/numcen.txt 
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2.3.3.3 Frequência de Actualização 

 
Sempre que seja aprovada nova versão do anexo 2 

 
 
2.4 Pedidos Electrónicos  
 
Dependendo do grau de automatismo nos processos internos associados à OLL, serão 
definidas duas fases distintas com implementação sequencial. 
 
1ªFase : troca de informação entre PT Comunicações e OOL implicando a existência de um 
“interface humano” entre os sistemas de informação, permitindo maior flexibilidade nas  
alterações dos procedimentos para  fornecimento dos Serviços de Acesso ao Lacete Local. 
  
• Formato : troca de informação em Microsoft EXCEL 97 de modo a facilitar a validação 

manual dos dados e inserção nos vários sistemas de informação. 
• Transporte : email PT Comunicações e o OOL 
• Credênciação e Encriptação : Utilizando o PGP (Pretty Good Privacy),  Troca de chaves 

públicas entre PT Comunicações e OOL. Todas as mensagens em ambos os sentidos 
devem ser encriptadas com as chaves públicas da PT Comunicações e OOL. 

 
2ªFase : comunicação directa entre sistemas de informação da PT Comunicações e OOL, 
implementada com a consolidação de procedimentos da 1ª fase. 
 
• Formato : troca de ficheiros de texto segundo formato que facilite a validação automática 

e respectiva integração nos sistemas de ambos os interlocutores. 
• Transporte : Dial-UP RDIS, FTP 
• Credênciação : utilizando o PGP (Pretty Good Privacy),  Troca de chaves públicas entre 

PT Comunicações e OOL. Todas as mensagens em ambos os sentidos devem ser 
assinadas com as respectivas chaves da PT Comunicações e OOL. 

• Encriptação : IPSec. 
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2.4.1 Pedidos Electrónicos – Fase Arranque 
 

FLUXO 1 : Envio de pedidos OOL - PT Comunicações 
  

OOL PT Comunicações Descrição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. Criação do ficheiro de pedidos 
segundo o formato acordado. 
 
2. O Ficheiro de pedidos deverá ser 
encriptado recorrendo ao PGP. 
A informação do ficheiro deverá ser 
encriptada com as chaves publicas 
de ambos os intervenientes. Esta 
precaução tem como objectivo 
garantir que ambos os operadores 
podem aceder à informação 
encriptada.   
O conteúdo da mensagem de mail 
deverá ser digitalmente assinado 
utilizando o mesmo sistema. 
 
3.A mensagem de mail deve ser 
enviada contendo o ficheiro de 
pedidos em attach. 
 
4. Aguardar confirmação de 
recepção por parte da PT 
Comunicações. 
 
4.1 Caso seja excedido o tempo 
máximo de confirmação de 
recepção de pedidos, o OOL 
procederá ao reenvio do pedido. 
 
5.  PT Comunicações recebe 
pedido electrónico do OOL. Não 
existindo ligação directa entre 
sistemas de mail do OOL e PT 
Comunicações, poderão existir 
atrasos na recepção de mensagens 
não imputáveis a nenhuma das 
partes. 
 
6.  PT Comunicações procede à 
assinatura digital do ficheiro em 
attach, através do PGP. 
 
8.Recepção da mensagem de 
confirmação. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop 

8 
Confirmação 

PT Comunicações  

7 
Enviar Mail  

confirmação 

Start 

1 
Criar ficheiro pedidos 

2 
Encriptação ficheiro 

Assinar mail 

3 
Enviar Mail  

4.1 Tempo
 máximo ?

4 
Aguardar confirmação 

recepção 

Não 

Sim 

6 
Assinatura digital ficheiro

encriptado enviado 

5 
Pedido OLL  
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FLUXO 2 : Envio de respostas PT Comunicações - OOL 

 
OOL PT Comunicações Descrição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
1. Criação do respostas segundo o 
formato acordado. 
 
2. O Ficheiro de respostas deverá 
ser encriptado recorrendo ao PGP. 
A informação deverá ser encriptada 
com as chaves publicas de ambos 
os intervenientes. Esta precaução 
tem como objectivo garantir que 
ambos os operadores podem 
aceder à informação encriptada.   
O conteúdo da mensagem de mail 
deverá ser digitalmente assinado 
utilizando o mesmo sistema. 
 
3.A mensagem de mail deve ser 
enviada contendo o ficheiro de 
respostas em attach.  
 
4. Recepção do ficheiro de 
respostas. 

 

 
3. TABELAS AUXILIARES 
 
 
 

T_FICHEIROS 
Código  

Alfanumérico 
Dimensão (6) 

Descrição 

CENOLL Ficheiro de centrais disponibilizadas para OLL 

CENCAD Ficheiro de cadastro de centrais disponibilizadas para OLL 

NUMCEN Ficheiro de Níveis de Numeração associada a centrais disponibilizadas para 
OLL 

 
 
 

 

Start 

1 
Criar ficheiro pedidos 

2 
Encriptação ficheiro 

Assinar mail 

3 
Enviar Mail  

4 
Resposta 

PT Comunicações  
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ANEXO 6 
 
 
 
 

Procedimentos  
para  

Atribuição de Espaços  
para  

Co-instalação 
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1. Metodologia 

Processo 
Atribuição de Espaços 

P 1 - Processo de Contingência
 

• Com aplicação na fase inicial 

• Duração prevista: 1 ano 

• Regras próprias 

 

P 2 - Processo de Rotina
 

• A aplicar após fase inicial 

• Incluído na ORALL 

• Duração: prevista na ORALL 

• Regras próprias  

R 1 - Regra de Selecção de  

         Centrais  

 

R 2 - Regra de Atribuição de 

         Espaços 

Regras definas no ponto 2.3 

 (com inputs da  fase inicial e da 

experiência adquirida) 
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P 1  -  Processo de Contingência 

T3 = T2+2Y 
R2 - Regra de atribuição 
de espaços 

PT C comunica (ICP e Operadores requerentes) 

resultados da atribuição efectuada 

X = T5 + Z,  N = N + 1 

  T0 

     T1 = x 

    T2 = T1+Y 

T4 = T3+15 d.u. 

  T5 = T4+1 d.u. 

R1 - Regra de selecção de 
centrais 

N=1 

Y=5 dias úteis  

Z=44 dias úteis  

X=data inicio 

 

Dados conhecidos: 
Lista de centrais PT C e 

Prioridades / Operadores 

PT C divulga lote N de centrais disponíveis e 

informações necessárias 

Os Operadores comunicam (ICP e PT C) as suas 

necessidades (n.º e tipos de módulos) para cada 

central do lote N 
( a ) 

Operadores formalizam, junto da PT C, a encomenda 

dos serviços, após processo de pré-encomenda 

PT C dá inicio ao processo de adaptação das centrais  

( a ) - Cada operador poderá apresentar uma, e só uma, lista de necessidades. As rectificações serão feitas por 

anulação explicita da lista anterior e apresentação de nova lista. Para efeitos do processo de atribuição dos espaços, 

a data a considerar será a data da última lista apresentada pelo operador. 

Importante: 
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R 1  -  Regra de Selecção de Centrais  

Dados conhecidos: 

• Lista de centrais PT C conforme Elementos Mínimos
 (a) 

• Lista com as Centrais prioritárias dos Operadores 
( b ) 

S 
(A+B+C) >20 Lote N = (A+B) ou (A + parte de B) ou parte de A = 20 (c) 

(c) 

(a) - Indicando a capacidade de cada central em: módulos tipo 1, módulos tipo 2 

(b) - Cada operador indicará: 5 centrais prioridade 1, 5 centrais prioridade 2 

(c) - As centrais excluídas poderão entrar no ciclo seguinte 

N 

Listas 
OK 

PT C valida as listas 

PT C pede rectificação 
N 

S 

PT C processa a informação 

Número de centrais 

indicadas por 3 ou 
mais operadores 

como sendo de 

prioridade 1  

= A 

Número de centrais 

indicadas por 2 

operadores como 

sendo de prioridade 
1 

= B 

Número de centrais 

indicadas por 1 

operador como 

sendo de prioridade 
1 

= C

Número de centrais 

indicadas por 3 ou 
mais operadores 

como sendo de 

prioridade 2  

= D

10 ≤ (A+B+C) ≤ 20 
S N 

Lote N = (A+B+C) 

Lote N = (A+B+C) + (D ou parte de D) = 20 (A+B+C) < 10 
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R 2  -  Regra de Atribuição de espaços nas Centrais  

Modelo adoptado : Repartição Equitativa Recorrente ( RER ) 

S 
S 

T3/P1 
PT C comunica resultados da atribuição 

Espaço disponível = (Espaço 

disponível) – (Espaço ocupado na 

atribuição dos módulos tipo N) 

Espaço 

disponível   ≥ 

5 m
2 

Inputs :

• informação obtida em T2 de P1 

• espaço disponível = espaço inicial 

• N = 1 

∑ módulos tipo N ≤ 

espaço disponível 

A

B

Atribuídos todos os módulos tipo N 

requeridos por cada operador 

N = N + 1 N ≤ 2 A

S N

N 

B
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N Todas as 

necessidades 

satisfeitas ? 

S 

S 

N 
N = 1 

Necessidades não 

satisfeitas podem entrar 

em processo de co-

instalação remota 

N 

Atribuição de 1(um) módulo tipo N 

ao 1º operador  

B

Lista ordenadas por ordem cronológica de chegada. Prioridade 
às listas apresentadas em 1º lugar  

Espaço disponível = (Espaço disponível) - 
(Área do módulo atribuído) 

Espaço disponível ≥ 
Área módulo tipo N 

Atribuição de 1 (um) módulo tipo N 

ao operador seguinte na lista 

T3/P1 
PT C comunica resultados da atribuição 

S 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 82 

2. Operacionalização 
  
2.1  Processo de Contingência 
 

FASES 
 

PT 
COMUNICAÇÕES 

OOL PRAZOS 
(dias úteis) 

SUPORTE 

Fase 1 

Divulga listas de 
Centrais 
disponíveis de 
acordo com o 
anexo2 da ORALL 

 Data de início de 
contagem(D1) 

Anexo 2 
(ORALL) 

Fase 2  
OOL´s indicam 
prioridades de 
acordo com R1 

5 Tabela 1 

Fase 3 

Valida listas , 
processa a 

informação (R1) 
divulga lote N (*) 

de Centrais 
disponíveis a todos 

os OOL´s 

 5 

Tabela 1 
Ordenada  
(de acordo 
com R1) 

 

Fase 4  

OOL comunica 
(ICP e PT C) 
necessidades (nº 
e tipo de 
módulos) para 
cada Central do 
lote N 
apresentando 
uma única lista 

5 Tabela 2 

Fase 5 

3. PT C comunica 
(ICP e Operadores 

requerentes) 
resultados (R2 - 

RER) da atribuição 
efectuada 

orçamentos global 
e específico para 

cada Central. 

 10 Tabela 3 

Fase 6  

OOL formaliza 
junto da PTC pré-
-encomenda de 

serviço 

5  

Fase 7 

 PT C informa face 
às pré-

encomendas dos 
operadores 

orçamento final 

 

5 

 

Fase 8  OOL  formaliza 
encomenda  

5  
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Fase 9 

PT C inicia 
processo de 
adaptação de 
Centrais, para 

fornecimento SdO 

 

80 

 

 Fim    
 

Notas:  
1. Lote N=1 corresponde às centrais de Anexo 2 da presente ORALL disponíveis 

para co-localização fisíca. 
2.  N>1 corresponde às novas centrais apresentadas adicionadas das centrais que    

faziam parte das anteriores listas e que não foram escolhidas para efeitos de co-
localização física por qualquer OOL.  

3. Orçamento Global: Relativo aos trabalhos de adaptação e preparação da SdO, 
comuns a todos os OOL. 

4. Orçamento Específico: Relativo aos trabalhos de adaptação e preparação do 
espaço específico de cada OOL. 

5. A PTC ao longo do primeiro ano de vigência desta Oferta de Referência 
adicionará à actual lista inserida no anexo 2, de uma forma cadenciada, outras  
centrais, de forma a abranger a totalidade dos PGI´s Locais, sendo, no entanto 
disponibilizadas até 01/10/01 as 80 centrais PGI´s locais consideradas pelos 
OOL´s como revestindo de maior prioridade.  

6. A metodologia referida anteriormente e descrita como processo de contingência 
será aplicada até ser abrangido a totalidade dos PGI`s Locais (de acordo com o 
Anexo 1 da Oferta de Referência de Interligação da PT Comunicações). 

7. Este processo será aplicado, em princípio, com uma periodicidade bimestral. 
 

 
 
2.2 Repartição dos Custos Comuns 
 
 
 
O valor do custo comum para a adaptação das centrais, sujeitas à Oferta de co-localização 
física será suportado pelos OOL's, na totalidade, de acordo com a quantidade e tipo de 
módulos encomendados por cada um. O valor final deste custo não poderá exceder mais de 
20 % do orçamento inicial. 
 
O valor do custo comum por OOL, será calculado da seguinte forma: 
 

                         
OOL

OOL
TOOL NM

NM
CCCC A

A
×=  

 
)(sup AOOLdadoumporortaracomumcustodoParcelaCC OOL =  

 
totalcomumCustoCCT =  
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mnNM
AOOL ×+×= 85  

 
 com:      n = n.º de módulos de 5m2 contratados pelo OOLA 
              m = n.º de módulos de 8m2 contratados pelo OOLA 
 

11
85 mnNMOOL ×+×=  

 
 com:      n1 = n.º de módulos de 5m2 em utilização por todos os OOL's 
              m1 = n.º de módulos de 8m2 em utilização por todos os OOL's 
 
A pré-encomenda do serviço de co-localização física enviada à PT Comunicações 
considera-se vinculativa, pelo que a não colocação posterior da correspondente encomenda 
constitui o OOL na obrigação de efectuar o pagamento de 50% do valor dos custos comuns 
que lhe caberia suportar, montante que reverterá a favor dos restantes OOL's que 
procederam à formalização atempada das respectivas encomendas. 
 
Caso o OOL, nos termos do parágrafo anterior, tenha suportado o pagamento do valor 
relativo a custos comuns e venha, posteriormente, a recorrer ao serviço de co-instalação na 
SdO, o referido valor será tido em consideração para efeitos de acerto de contas entre 
OOL’s. 
 
Os OOL's que venham a contratar a prestação do serviço de co-instalação numa 
determinada central, em momento posterior à realização das obras de adaptação e à sua 
utilização por outros OOL's, deverão reembolsar estes últimos dos custos comuns por eles 
suportados, por forma a que o encargo total em causa seja repartido por todos percentual e 
proporcionalmente ao número de módulos utilizado por cada um, de acordo com a fórmula 
supra apresentada para o efeito.  
 
A PT Comunicações, no prazo de 5 dias úteis após a recepção dos pedidos de novos 
OOL’s, informará o ICP e os OOL’s envolvidos dos custos comuns a suportar pelo(s) 
novo(s) requerente(s), só dando início aos trabalhos de preparação do espaço, após a 
recepção da confirmação dos OOL’s iniciais, que o acerto de contas foi processado.  
 
 
2.3  Processo de Rotina 
 
 

Findo o processo de contingência, entrar-se-á no processo de rotina, sendo, neste caso, o 
espaço para co-instalação atríbuido por ordem cronológica, em função da data de entrada 
dos pedidos válidos e firmes, aplicando-se, com as necessárias adaptações, os 
procedimentos descritos nos pontos 2.1 e 2.2 do presente Anexo e demais regras a definir 
oportunamente.     
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Tabela 1 - Indicação de Prioridades OOL__________________________________ 

Nome 
Central 

Sigla Morada Níveis de 
Numeração 

Tipo Co-localização N.º Módulos Prioridades 
(a) 

    Física Remota 5 m2 8 m2  

 
(a) – Coluna a preencher por cada um dos OOL 
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Tabela 2 – Necessidades de Espaço OOL____________________ 

      

Tipo Co-localização 
(a) 

N.º Módulos 
(a) 

Nª 
Ordem 

Nome 
Central 

Sigla 
Física Remota 5 m2 8 m2 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
(a) – Colunas a preencher por cada um dos OOL
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Tabela 3 -. Orçamentação     OOL______________________ 
 

Tipo  
Co-localização 

(a) 

N.º Módulos     
(a) Nª 

Ordem 
Nome 

Central Sigla 

Física Remota 5 m2 8 m2 

Nª 
OOL    
(a) 

Custo 
Comum  

(a) 

Custo 
Especifico 

(a) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
(a) – Colunas a preencher pela PTC 
 
Custo Comum – Custo de adaptação da sala de Operadores(SdO) 
Custo Especifíco – Custo associado ao número de módulos atribuido 
Nº OOL – Número de Operadores a utilizar a SdO 
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ANEXO 7 
 
 

Procedimentos de Fornecimento dos Serviços de 
Acesso ao Lacete Local 
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PEDIDO de Acesso ao Lacete Local 

1ª fase – Verificação de Dados de Cliente e Elegibilidade 
OOL PT Comunicações Parâmetros Prazos 

 
 
 
 
 
 

 ! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 

D0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 du 

 
 
 
 
 

 

 
! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
! Resultados 
! Orçamento 

15 du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

            Lacete Activo 

            Lacete não Activo 

Pré-
encomenda

Recepção 
dos 

Resultados

Orçamento
(lacete não

activo) 

Verificação do 
localização do 

lacete (Central e 
Morada) 

Verificação  
dos elementos 
Identificativos 
do Assinante  

Verificação da 
Elegibilidade do 

acesso 

Elaboração de 
Orçamento 
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Descrição   
1ª fase – Verificação de dados de cliente e elegibilidade 
 
O OOL envia uma pré-encomenda à PT Comunicações da qual constarão os seguintes 
parâmetros: 
 
• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do titular 
• Morada de Instalação  
• NIF 
 
1. A PT procede à verificação da localização do lacete (Central e Morada) 
 
2. No caso de se tratar de um lacete activo, a PT: 
 

a) verifica os elementos Identificativos do Assinante 
b) verifica a elegibilidade do acesso 
c)  envia os resultados ao OOL com os seguintes parâmetros: 
 

• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do titular 
• Morada de Instalação NIF 
• Resultados 

 
Prazo de resposta: 3 dias úteis  
 

3.   No caso de se tratar de um lacete não activo, a PT: 
 

a) verifica a elegibilidade do acesso 
b) elabora orçamento 
c) envia orçamento ao OOL com os seguintes parâmetros: 
 

• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do titular 
• Morada de Instalação  
• NIF 
• Orçamento 

 

Prazo de resposta: 3 dias úteis para (verificação de elegibilidade) + 15 dias úteis (para 
elaboração de   orçamento). 
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PEDIDO de Acesso ao Lacete Local (cont.) 
2ª fase – Ensaios e Testes  

OOL PT Comunicações Parâmetros Prazos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
! Resultados 
! Orçamento aceite 
! Pedido de testes 

e ensaios 

 

 
 
 

   

 

   

 

 
 
 

 

4 du 

 
 
 
 

 

 

! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
! Resultados  
! Orçamento aceite 
! Resultado de 

testes e ensaios 

 

              

             Lacete Activo 

             Lacete não Activo  

 

 

 

Pedido de 
Ensaios e 

Testes 

Aceitação 
do 

Orçamento

Ensaios  
e  

Testes 

Execução 
dos 

Trabalhos 

Pedido de 
Ensaios e 

Testes 

Não 

Ensaios  
e  

Testes 

Recepção 
dos 

Resultados

Recepção 
dos 

Resultados

Sim
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Descrição   
2ª fase – Ensaios e Testes 
 
O OOL envia à PT Comunicações a aceitação do orçamento (no caso do lacete não activo) 
e pedido de ensaios e testes ( caso o OOL pretenda que estes sejam realizados pela PT 
Comunicações), no prazo máximo de 5 dias úteis, com os seguintes parâmetros: 
 

• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação  
• NIF 
• Resultados 
• Orçamento aceite 
• Pedido de testes e ensaios  

 
NOTA: Para lacetes activos, nesta fase, e para a realização dos ensaios e testes, o OOL 
deverá apresentar a autorização do cliente, independentemente de quem os vai realizar. 
 
1. No caso de se tratar de um lacete não activo, e de a PT Comunicações ser solicitada 

para realizar ensaios e testes: 
 

a) A PT executa os trabalhos necessários 
b) Dá os trabalhos como executados 
c) Procede aos ensaios e testes  
d) Comunica os resultados ao OOL de acordo com os seguintes parâmetros: 

 
• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação  
• NIF 
• Resultados 
• Orçamento aceite 
• Resultado de testes e ensaios 

 
Prazo de resposta: 4 dias úteis para ensaios e testes. O prazo de execução dos 
trabalhos dependerá da sua complexidade. 

 
2. No caso de se tratar de um lacete não activo e de o OOL optar por realizar os ensaios e 

testes: 
 

a) Procede aos ensaios e testes 
b) Comunica os resultados à PT Comunicações de acordo com os seguintes 

parâmetros: 
 

• Central 
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• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação  
• NIF 
• Resultados 
• Orçamento aceite 
• Resultado de testes e ensaios 

 
Prazo de resposta: 5 dias úteis para ensaios e testes. 
 
 

3. No caso de se tratar de um lacete activo,  e o OOL  pedir ensaios e testes à PT 
Comunicações, a PT 

 
a) Procede aos ensaios e testes 
b) Comunica os resultados ao OOL de acordo com os seguintes parâmetros: 

 
• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação  
• NIF 
• Resultados 
• Orçamento aceite 
• Resultado de testes e ensaios 

 

 

Prazo de resposta: 4 dias úteis para ensaios e testes 

 

4. No caso de se tratar de um lacete activo,  e o OOL  optar por realizar os ensaios e 
testes, o OOL 

 
a) procede aos ensaios e testes 
b) Comunica os resultados à PT Comunicações, de acordo com os seguintes 
parâmetros: 

 

• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação  
• NIF 
• Resultados 
• Orçamento aceite 
• Resultado de testes e ensaios 

 
Prazo de resposta: 5 dias úteis para ensaios e comunicação dos resultados 
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PEDIDO de Acesso ao Lacete Local (cont.) 
3ª fase - Fornecimento 

OOL PT Comunicações Parâmetros Prazos 

 
 
 
 
 

 ! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
! Resultados  
! Orçamento aceite 
! Resultado de 

testes e ensaios 
! Pedido de 

Instalação 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

10 du 

 
 
 

 ! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
! Resultados  
! Orçamento aceite 
! Resultado de 

testes e ensaios 
! Confirmação de  

Instalação 
concluído 

 

 
 

Encomenda 

Recepção da
Encomenda 

Instalação e 
fornecimento

do lacete 

Recepção da
informação 

de Instalação
concluída 
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Descrição   
3ª fase – Fornecimento 
 
O OOL coloca a encomenda junto da PT Comunicações, no prazo máximo de 5 dias úteis, 
de acordo com os seguintes parâmetros: 
 

• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação 
• NIF 
• Resultados 
• Orçamento aceite 
• Resultados de testes e ensaios 
• Pedido de instalação 

 
 
1. A PT Comunicações procede a: 
 

a) Recepção da encomenda 
b) Instalação e fornecimento do lacete 
c) Comunicação ao OOL da informação de instalação concluída de acordo com os 
seguintes parâmetros: 

 
• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação 
• NIF 
• Resultados 
• Orçamento aceite 
• Resultados de testes e ensaios 
• Confirmação de instalação concluída 

 

 

Prazo de resposta: 10 dias úteis para fornecimento do lacete. 
 

 
 

Nota: No início desta fase e para lacetes activos a PT Comunicações deve 
dispôr de: 

a) Autorização do seu assinante para a desagregação do lacete na 
modalidade de acesso partilhado;  

b) Denúncia contratual do SFT na modalidade de acesso completo. 
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Observações finais: 
  
a) Na 2ª fase do processo e para lacetes activos, obviamente, é necessário autorização do 

assinante para a realização de ensaios, independentemente, de quem os realiza. Esta 
autorização, que deve ser por escrito e devidamente assinada, deve constar a sua 
duração previsível bem como os condicionalismos para o serviço prestado pela PT 
Comunicações; 

b) Para as acções dependentes do OOL, nomeadamente, o pedido de ensaios ou a sua 
realização, a aceitação de orçamento para trabalhos em lacetes não activos, a 
colocação de encomenda, o tempo máximo é de 5 dias úteis. Após este período, 
entende a PT Comunicações que o OOL deixou de ter interesse no lacete em causa. 
Caso exista posteriormente novo pedido para a mesma morada ou assinante, aplicar-se-
á a metodologia descrita deste o seu início. 
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PEDIDO de Desinstalação do Acesso ao Lacete Local 

OOL PT Comunicações Parâmetros Prazos 

  ! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 du 

 

 

 
 

  ! Central  
! Tipo de serviços 

a instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
! Confirmação de 

desinstalação 
concluído 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pedido 

Desinstalação

Recepção da
informação 

de Instalação
concluída 
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Descrição   
Pedido de Desinstalação do Acesso ao Lacete Local 
 
O OOL comunica o pedido de desinstalação à  PT Comunicações de acordo com os 
seguintes parâmetros: 
 

• Central 
• Tipo de serviços 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de instalação 
• NIF 

 

 

A PT Comunicações desinstala o acesso e comunica a informação de desinstalação 
concluída ao OOL de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

 

• Central 
• Tipo de serviços 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de instalação 
• NIF 
• Confirmação de desinstalação  concluída (data) 

 
Prazo de desinstalação: 7 dias úteis 
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PEDIDO de Transferência de Acesso Partilhado para Completo 

OOL PT Comunicações Parâmetros Prazos 

  ! Central  
! Tipo de serviços a 

instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

! Central  
! Tipo de serviços a 

instalar 
! CLI 
! Nome do Titular 
! Morada de 

Instalação 
! NIF 
! Causa de Recusa 
! Confirmação de 

Transferência 
(data) 

10 du 
 
 

    

 

Pedido 

Recepção da
informação 

Dados 
correctos 
E denúncia 
existente 

Verificação 
dos elementos 

Identificativos do  
Assinante 

 Verificação 
Denúncia do 

Contrato 

Desmontagem
SFT 

Sim 

Não 
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Descrição   
Pedido de Transferência de Acesso Partilhado para Completo 

 
O OOL comunica o pedido de transferência de acesso partilhado para acesso completo à 
PT Comunicações de acordo com os seguintes parâmetros: 
 

• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação 
• NIF 

 

A PT Comunicações procede a: 
 

a) Verificação dos elementos identificativos do Assinante 
b) Verificação da denúncia do contrato 

 
1. Se os dados estiverem correctos e existir denúncia do contrato, a PT 

Comunicações procede à desmontagem do SFT e confirma a transferência ao 
OOL de acordo com os seguintes parâmetros: 

 
• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação 
• NIF 
• Confirmação da transferência (data) 

 
 
 2. Se os dados não estiverem correctos e/ou não existir denúncia do contrato, a 

PT Comunicações recusa o pedido de transferência de acordo com os 
seguintes parâmetros: 

 
• Central 
• Tipo de serviços a instalar 
• CLI 
• Nome do Titular 
• Morada de Instalação 
• NIF 
• Causa de recusa 

 
 
Prazo de resposta: 10 dias úteis  

 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 101 

 
 
 
 

ANEXO 8 
 
 
 
 

Testes 
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A.  TESTES DE QUALIFICAÇÃO DOS PARES METÁLICOS 
 
 
No âmbito da ORALL, os testes de qualificação de pares metálicos são todos os testes a 
realizar sobre os pares metálicos que vão ser disponibilizados ao OOL com o intuito de 
avaliar os seus parâmetros físicos básicos e as características de suporte de transmissão. 
 
Os ensaios a efectuar de modo a determinar a integridade do par e as suas principais 
características de transmissão, no momento em que este é solicitado pelo OOL, são 
antecedidos de um processo de verificação da sua elegibilidade para efeitos de ORALL. 
 
Estes testes dividem-se em duas categorias: 
 
 
1. Teste de Integridade do par 
 
Este teste têm por objectivo verificar a integridade física do par de fios metálicos por análise 
das suas características primárias. 
 
As características avaliadas são: 
 

Tensão Externa AC Entre os condutores A e B 
Entre o condutor A e a Terra 
Entre o condutor B e a Terra 

Tensão Externa DC Entre os condutores A e B 
Entre o condutor A e a Terra 
Entre o condutor B e a Terra 

Resistência de Isolamento Entre os condutores A e B 
Entre o condutor A e a Terra 
Entre o condutor B e a Terra 

Capacidade  Entre os condutores A e B 
Entre o condutor A e a Terra 
Entre o condutor B e a Terra 

 
Tabela 8.1 

 
 
 
 
2. Teste das Características de transmissão  
 
Na fase de disponibilização do par, e de modo a avaliar a capacidade de suporte para cada 
serviço solicitado pelo OOL, são efectuados ensaios de atenuação à frequência central de 
cada sistema/tecnologia, de acordo com a indicação específica do OOL quanto ao tipo de 
utilização a dar ao par solicitado à PT Comunicações. 
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Equipamento/Tecnologia Frequência de Referência 
RDIS AB 40 KHz 

HDSL 150 KHz 
ADSL 300 KHz 
SDSL 150 KHz 

 
Tabela 8.2 

 
Para cada um dos sistemas/tecnologias deverá ser disponibilizado ao OOL a medida de 
atenuação na frequência do sistema. Deverá ser analisada a possibilidade de 
disponibilização do sistema para cada um dos limites especificados. 
 
 

Sistema Limite 
RDIS-AB 36 dB (40 kHz, 135 Ω) 

HDSL 2B1Q-2 pares 27 dB (150 kHz, 135 Ω) 

HDSL CAP-2 pares 31 dB (150 kHz, 135 Ω) 

ADSL Máx. 2 Mbit/s 49(1) dB (300 kHz, 100 
Ω) Máx. 4 Mbit/s 47(1) dB (300 kHz, 100 
Ω) Superior a 4 Mbit/s 411) dB (300 kHz, 100 
Ω)SDSL Máx. 768 Mbit/s 38 dB (150 kHz, 135Ω) 

 Máx.1536 Mbit/s 29 dB (150 kHz, 135Ω) 

 Superior a 1536 
Mbit/

23 dB (150 kHz, 135Ω) 
(1) No caso de existirem sistemas HDB3 no mesmo cabo os limites são respectivamente 35dB, 30dB e 

25 dB 
 

Tabela 8.3 
 
 
A tabela com os dados a disponibilizar ao OOL será: 
  

Sistema/Tecnologia Frequência Medida 
[kHz] 

Atenuação [dB] Limite [dB] 

    

Tabela 8.4 
 

Este tipo de teste é intrusivo, ou seja não é possível efectuar o ensaio sem interromper o 
lacete já estabelecido (par fora de serviço). 
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B. TESTES DE VERIFICAÇÃO DE PARTILHA DE BANDA 
 
No caso de acesso partilhado, atendendo à instalação por parte da PT Comunicações dos 
filtros que separam os acessos de banda estreita e de banda larga, é testada e verificada a 
separação de bandas de serviços suportados pela PT Comunicações (banda estreita) e pelo 
OOL (banda larga). 
Os testes de verificação de partilha de banda são efectuados pela PT Comunicações e 
consistem na verificação de continuidade dos acessos de banda estreita e de banda larga 
entre as instalações do cliente e o edifício da PT. 
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C. TESTES DE DESPISTE DE ANOMALIAS  E CONTROLO  
 
 
Com vista a possibilitar o controlo de ruído presente nos cabos da rede da PT 
Comunicações e a detectar situações de anomalias por interferências, é fundamental 
efectuar testes de controlo. Estes testes, visam avaliar um aumento do ruído através da 
realização de ensaios de ruído no cabos. 
 
 
1. Testes de Controlo 
 
Sempre que seja atingida uma ocupação superior a 50% dos valores definidos  na tabela 
seguinte, o cabo em questão terá de ficar sobre monitoria: 
 
 
 

Capacidade do cabo – C (nº de pares) % de pares utilizáveis por 
sistema de banda larga 

C > 1000 7 % 

400 < C < 1000 10 % 

100 < C < 400 15 % 

20 < C < 100 20% 

C < 20 30 % 

 
Tabela 8.10 

 
 
A monitoria do cabo consiste em : 
 
 
- Realização de ensaios pela PT Comunicações, em horas normais de trabalho, nos 

último e penúltimo dias úteis de cada mês, com aviso prévio aos OLL de 48 horas de 
antecedência, em que existe probalidade de suspensão dos circuitos dos OOL para 
efectuar medidas de ruído. 

 
- As medidas serão efectuadas com uma periodicidade de 2 em 2 meses. 
 
- A medida do ruído será efectuada em pares que suportam tecnologias de banda  

larga, escolhidos aleatoriamente em cada unidade do cabo. 
 

- Todas as medidas serão efectuadas na banda de frequência dos diferentes serviços, tal 
como se apresenta nas tabelas seguintes: 
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Wideband Noise 
Localização  Near  Far  

 
Sistema 

Valor 
máximo 

Máximo Instantâneo 

  Near  Far  Near Far 
RDIS-AB      
HDSL 2B1Q-2
pares 

     

HDSL CAP-2
pares 

     

ADSL      
SDSL      

 Tempo de aquisição  
 
Tabela 8.11 
 

Impulsive Noise 
Localização  Near  Far  

 
Sistema 

Valor 
máximo 

Valor Pico Eventos 

  Near Far Near Far 
RDIS-AB      
HDSL 2B1Q-2
pares 

     

HDSL CAP-2 pares      
ADSL      
SDSL      

 Tempo de aquisição  
 

Tabela 8.12 
 

 
2. Despiste de Anomalias 
 
A ocorrência de um elevado número de avarias associadas a um dado cabo, pode ser 
indicador da existência de um caso de interferências espectrais.  
 
Sempre que detectar a possibilidade da existência de Distúrbios Espectrais a PT 
Comunicações efectuará os seguintes procedimentos: 
 
2.1 -Testes de ruído conforme apresentado na tabela 8.11 e 8.12 em cada um dos pares 
que transportam cada um dos sistemas/tecnologias em que foram detectadas anomalias. Os 
testes são intrusivos e podem implicar cortes no serviço. Os níveis de ruído serão medidos 
em cada um desses dos pares que suportam os vários sistemas/tecnologias com anomalia 
devendo todos os restantes permanecer em funcionamento durante cada uma das medidas. 
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. Ao desligar cada um deles para efectuar as medidas, será verificado se existe uma 
diminuição significativa no ruído medido na banda de cada um dos 
sistemas/tecnologias. Caso se verifique uma alteração significativa, será confirmado se 
o sistema que foi desligado estava a transmitir de acordo com as normas estabelecidas. 
Se o sistema estiver conforme, deverá ser analisado o isolamento do par de modo a 
detectar se esse par está degradado, e caso o isolamento não esteja conforme será 
desligado o sistema/tecnologia nele suportado. 

 
2.2 No caso em que os níveis de ruído medidos sejam equivalentes em todos os pares com 

anomalias testados, um segundo procedimento deverá ser accionado,   consistindo em 
avaliar todos os sistemas de transmissão suportados nesse cabo. Assim os pares do 
cabo que suportam sistemas de banda larga serão desligados progressivamente 
controlando os níveis de ruído presentes nesses pares, até que se atinjam níveis 
aceitáveis de ruído ou em que os sistemas recuperaram o seu normal funcionamento. A 
ordem pela qual os sistemas serão desligados obedecerá ao critério de: 

 
# Data de Instalação (último a ser instalado é o primeiro a ser desligado) 

 
No seguimento deste processo será ainda recalculada a capacidade máxima deste tipo de 
cabo e reduzidos os valores de capacidade máxima contemplados na tabela 8.10 
 
Caso se venha a verificar que os distúrbios espectrais se deveram a uma utilização 
incorrecta por parte de um ou mais OOL, a PT Comunicações imputará os custos incorridos 
aos OLL responsáveis, cobrando um preço equivalente à totalidade de testes de 
qualificação realizados aos pares do cabo analisado. 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 108 

D. TESTE DE INTEGRIDADE DE SERVIÇOS 
 
Os testes de integridade de serviços serão especificados à medida dos serviços oferecidos, 
sendo, no contexto da oferta de lacete local em acesso completo, uma opção do OOL, quer 
ao nível dos serviços suportados no acesso de banda larga quer ao nível dos serviços 
suportados no acesso de banda estreita. No contexto da oferta de lacete local em acesso 
partilhado, os testes de integridade dos serviços suportados no acesso de banda larga são 
também uma opção do OOL, enquanto que testes de integridade de serviços suportados no 
acesso de banda estreita continuam a ser da responsabilidade da PT Comunicações. 
 
Deste modo, na situação de acesso partilhado a PT Comunicações efectuará os testes de 
integridade de serviços suportados no acesso de banda estreita correntemente em 
aplicação a acessos não desagregados, desde que técnica e operacionalmente sejam 
viáveis. 
 
Os testes de integridade de serviço levados a cabo pelo OOL devem, em caso de falha, 
procurar determinar a área ou componente do serviço inoperacional. Tais testes poderão 
passar pela efectivação, por parte dos OOL, de loops físicos ou por software, sendo os 
mesmos verificados pelos OOL. 
 
Caso os testes de loopback validem a operacionalidade da linha, os OOL deverão verificar a 
instalação e o equipamento do lado do cliente, bem como o correcto funcionamento e 
parametrização dos seus equipamentos do lado de central. Se os testes de loopback 
falharem, poderá concluir-se a falha de continuidade ao nível do par metálicos. 
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E. TESTES PARA RESOLUÇÃO DE ANOMALIAS  
 

Os testes para resolução de anomalias são efectuados posteriormente à “entrega” de um 
par de fios de metálicos a um OOL, e visam no nível físico analisar os parâmetros 
relacionados com a integridade de serviços oferecidos pelo OOL e/ou PT Comunicações, de 
modo a despistar uma avaria participada pelo OOL. 
 
Nestes testes estão envolvidas a avaliação dos parâmetros do par, correspondentes aos 
ensaios efectuados na fase de qualificação (Integridade e Transmissão) bem como outros 
com o objectivo de avaliar níveis de ruído no par metálico. Os testes efectuados envolvem: 
 

-Degradação das características de transmissão num par de cobre 
-Ensaios de Ruído na banda do serviço em cada sistema/tecnologia 
-Impedância característica na frequência central de cada sistema/tecnologia 

 
1. Testes de Integridade do par 
 
O OOL ao participar uma anomalia à PT Comunicações deve fazê-la acompanhar da 
seguinte informação: 
 
- Valores de referência do par (medidos pelo OOL e correspondentes às características 

existentes quando da sua disponibilização pela PT Comunicações): 
 

 AB AT BT 
VDC (volt)    
VAC (volt)    
ISOL (KΩ)    
Cap. (µF)    

 
 
- Valores medidos pelo OOL e que justificam a participação da anomalia: 
 

 AB * AT * BT * 
VDC (volt)       
VAC (volt)       
ISOL (KΩ)       
Cap. (µF)       

 
Tabela 8.5 
 

* Estas colunas destinam-se a assinalar as medidas consideradas anómalas. 
 
- Distância ao corte ou à anomalia: _____________ Metros 
 
- Classificação da Avaria: TIPO ___ 
 
- Descrição da anomalia: 

____________________________________________________  
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2. Testes de Características de Transmissão 
 
Relativamente aos ensaios às características de transmissão, o procedimento é o mesmo 
para o Acesso Completo e Acesso Partilhado e deverá ser efectuado com o par fora de 
serviço. 
 
Dados a disponibiliar pelo OOL 
 
O OOL ao participar uma anomalia à PT Comunicações deve fazê-la acompanhar da 
seguinte informação: 
 
- Valores de referência do par (medidos pelo OOL e correspondentes às características 

existentes quando da sua disponibilização pela PT Comunicações), bem como valores 
medidos pelo OOL e que justificam a participação da anomalia: 

 
Sistema/ 

Tecnologia 
Data 

Medida 
Frequência 

Medida 
[kHz] 

Atenuação 
[dB] 

Limite 
[dB] 

 Instalação:     
 Actual:    

Tabela 8.6 
 

Sistema/ 
Tecnologia 

Frequência 
Medida 
[kHz] 

Impedãncia 
característica 

[Ω] 
   

Tabela 8.7 
 

Wideband Noise 
Localização Near  Far  

Sistema Máximo Instantâneo 
 Near Far  Near Far 

     
Tempo de aquisição  

Tabela 8.8 
 
 

Impulsive Noise 
Localização Near  Far  

Sistemas Valor Pico Eventos 
 Near Far Near Far 
     

Tempo de aquisição  
Tabela 8.9 

 
* Estas tabelas destinam-se a assinalar as medidas consideradas anómalas. 
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- Distância ao corte ou à anomalia: _____________ Metros 
 
- Classificação da Avaria: TIPO ___ 
 
- Descrição da anomalia: 

____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
________________ 

 
Dados a disponibiliar ao OOL 
 
Os ensaios a efectuar são os mesmo assinalados no ponto A. e devem ser confrontados 
com os obtidos aquando a instalação do sistema de modo a analisar possíveis degradações 
no par ou aumento de interferências na ligação. 
 
De modo a reparar avaria a PT Comunicações deverá disponibilizar aos OOL os  resultados 
medidos de acordo com as tabelas 8.6 e 8.7 
 
As medidas de ruído  devem ser efectuadas na banda de funcionamento de cada sistema, 
seleccionado-se assim para o efeito o template respectivo (RDIS AB, HDSL 2p, ADSL). De 
modo a correlacionar as medidas com os valores medidos em cada extremo da ligação, 
deve ser indicado em que extremo da ligação foram efectuadas as medidas (Near – 
corresponde ao local onde foram efectuadas as medidas, Far – localização do equipamento 
remoto), de acordo com as tabelas 8.8 e 8.9 
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ANEXO 9 
 
 
 
 

Conformidade de Equipamentos de suporte à OLL 
 
 
 
 

 
 



 
Comunicações    

 
 

V2.00 – 2001-10-01 113 

1. CONFORMIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA A OLL 
 

 
Os equiapamentos de suporte para a OOL devem estar conforme as normas e standards 
internacionalmente aceites e abrangerem  as seguintes duas grandes áreas: 
 

• Área de equipamento terminal 
• Área de equipamento de suporte – infra-estrutura 

 
Na área de equipamento terminal os equipamentos deverão estar em conformidade com 
as normas europeias aplicáveis - standards estabelecidos, nomeadamente a Directiva 
R&TTE, que salvaguarda os requisitos de protecção e segurança, bem como aspectos de 
compatibilidade electromagnética. 
 
De salientar que esta directiva está transposta na legislação portuguesa sob a forma de 
decreto-lei, DL 192/2000, legislação que regula a certificação ao nível do equipamento 
terminal por entidades credenciadas para tal. 
 
Na área de equipamento de suporte - infraestrutura os equipamentos deverão estar em 
conformidade com as normas internacionais aplicáveis e que presidem ao seu 
desenvolvimento, nomeadamente as normas da ITU e ETSI que regulam, nas partes 
aplicáveis, aspectos relacionados com características de transmissão, interfaces físicos e 
eléctricos, por forma a salvaguardar a interoperabilidade entre os vários órgãos 
componentes dos sistemas. 
 

Os testes para verificação de conformidade devem ser efectuados aos seguintes níveis: 
 

• Instalação, 
• Configuração 
• Interoperabilidade e Sincronismo rede-equipamento 
• Verificação de características de transmissão associadas 

 Envio e recepção de tráfego  
 Análise de desempenho (ATM, TCP/IP, …) 
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ANEXO 10 
 
 
 
 

Gestão Espectral nos Cabos de Cobre 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Este Anexo estabelece as bases do Plano de Gestão Espectral no Lacete Local, 
descrevendo os critérios a seguir na ocupação dos pares de cobre objecto da ORALL, tendo 
em vista a preservação de qualidade dos serviços neles suportados e uma optimização no 
aproveitamento dos cabos de cobre instalados. 
 
A evolução do processo da ORALL em Portugal permitirá a actualização periódica do 
mesmo no sentido de permitir a sua adaptação à evolução esperada e que se deverá 
essencialmente às seguintes razões: 
 
- um maior conhecimento dos parâmetros de rede que possam alterar as restrições de 

instalação de sistemas, mantendo o mesmo nível de integridade da rede 
- alterações das oportunidades de negócio ou o aparecimento de inovações tecnológicas 

que possam  alterar as regras de instalação. 
 
Nesta fase, o Plano de Gestão Espectral, dada a complexidade e incertezas existentes 
neste domínio, deverá ser cauteloso e restritivo no sentido de garantir a integridade da rede 
de acesso da PT Comunicações. 
 
Os procedimentos definidos no âmbito deste documento são aplicáveis no Acesso Completo 
e Acesso Partilhado. 
 
 
A metodologia a seguir na Gestão Espectral em pares de cobre de um mesmo cabo 
compreende os seguintes procedimentos: 
 
a) Definição de um conjunto de regras de instalação dos sistemas (múltiplos sinais) que 

irão coexistir num mesmo cabo no sentido de evitar (minimizar) as interferências entre 
serviços permitindo a estabilidade a longo prazo dos mesmos. Estas regras incluirão: 

 
$ Classificação dos pares de cobre 
$ Estabelecimento dos sistemas a instalar 
$ Limitação do número máximo de sistemas por cabo 

 
 
b) Definição das características dos equipamentos de transmissão a instalar na rede de 

acesso por forma a garantir que todos os operadores apenas interligam à rede de cobre 
da PT Comunicações equipamentos que cumprem as características técnicas 
estabelecidas. 

 
A definição do Plano recorre a normas internacionais (ETSI, ITU,…) sempre que possível. 
 
A sua aplicação possibilita: 
 
- garantir a integridade e qualidade da rede de todos os serviços prestados actualmente 
- alcançar a máxima penetração dos serviços de banda larga 
- estabelecer um uso eficiente das capacidades de transmissão dos cabos 
- facilitar a detecção de falhas nos cabos através do controlo dos sistemas instalados 
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Em áreas especificas da rede de acesso onde já existe uma ocupação do cabo de cobre 
superior ao estipulado pelo Plano para determinado sistema, devem ser garantidos os 
sistemas já instalados. 
 
Este Plano foi desenvolvido num ambiente transparente envolvendo tanto a PT 
Comunicações como os OOL (Outros Operadores Licenciados). Assim, a atribuição de 
responsabilidades é a seguinte: 
 
- À PT Comunicações cabe a responsabilidade da verificação da ocupação dos cabos de 

acordo com o Plano estabelecido. 
 
- Ao ICP e Operadores Licenciados é cometida a responsabilidade de obtenção, para os 

equipamentos a instalar na rede de acesso da PT Comunicações, de um certificado de 
cumprimento das especificações técnicas estabelecidas no Plano, o qual no âmbito da 
ORALL é obrigatoriamente apresentado pelos OOL à PT Comunicações em antecipação 
a qualquer instalação de equipamento. 

 
 
O Plano, apesar de pró-activo na redução de interferências entre sistemas, não é garantia 
absoluta de que esses fenómenos indesejáveis não ocorram. 
 
Os processos a adoptar nessas situações serão inequívocos, não discriminatórios, e 
estabelecidos à prior. 
 
A colaboração entre todas as entidades envolvidas na ORALL é fundamental na resolução 
de qualquer problema de gestão espectral. 
 
 
2. REGRAS DE INSTALAÇÃO 
 

2.1 Classificação dos Pares de Cobre 
 
Os pares de cobre da rede de acesso da PT Comunicações, nas suas diferentes 
configurações entre central e cliente, classificam-se em três tipos de Lacetes, de acordo 
com a sua atenuação medida a uma frequência de 150 KHz: 
 
Lacete Curto: par de cobre com atenuação total ≤17 dB 
 
Lacete Médio: par de cobre com atenuação total >17 dB e ≤28 dB 
 
Lacete Longo: par de cobre com atenuação total >28 dB 
 
 
Com esta classificação e tendo por base um levantamento efectuado por amostragem, 
considera-se que a rede de acesso em cobre estará compreendida ≈ 45% em Lacetes 
Curtos, ≈ 25% em Lacetes Médios  e ≈ 30% em Lacetes Longos. 
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2.2 Sistemas a instalar 
 
Além da tecnologia analógica (POTS) que é admitida em qualquer dos lacetes anteriormente 
definidos, os sistemas a instalar no âmbito da ORALL em cada um desses lacetes estão 
indicados na Tabela 1. 
 
 

Lacete curto Lacete médio Lacete longo 

RDIS-AB RDIS-AB RDIS-AB 

HDSL 2B1Q-2pares HDSL 2B1Q-2pares  

HDSL CAP-2pares HDSL CAP-2pares  

ADSL ADSL (máx. 4 Mbit/s) ADSL (máx. 2 Mbit/s) 

SDSL SDSL (máx. 1536 Kbit/s) SDSL (máx. 768 Kbit/s) 

 
Tabela 1 – Sistemas de transmissão admitidos 

 
 
Por forma a proporcionar que cada tecnologia seja igualmente “aproveitada” por todos os 
operadores, os sistemas atrás definidos não deverão ser instalados em Lacetes cuja 
atenuação total seja superior à indicada na tabela abaixo. 
 
Estes limites devem ser respeitados por todos os operadores. 
 

Sistema Limite 
RDIS-AB 36 dB (40 kHz, 135 Ω) 
HDSL 2B1Q-2 pares 27 dB (150 kHz, 135 Ω) 
HDSL CAP-2 pares) 31 dB (150 kHz, 135 Ω) 

Máx. 2 Mbit/s 49(1) dB (300 kHz, 100 Ω) 
Máx. 4 Mbit/s 47(1) dB (300 kHz, 100 Ω) ADSL 
Superior a 4 Mbit/s 411) dB (300 kHz, 100 Ω) 
Máx. 768 Mbit/s 38 dB (150 kHz, 135Ω) 
Máx.1536 Mbit/s 29 dB (150 kHz, 135Ω) SDSL 
Superior a 1536 Mbit/s 23 dB (150 kHz, 135Ω) 

(1) No caso de existirem sistemas HDB3 no mesmo cabo os limites são respectivamente 35dB, 30dB e 25 dB 
 

Tabela 2 – Limites para os sistemas de transmissão admitidos 
 
 
2.3 Número máximo de Sistemas por Cabo 
 
A ocupação máxima de um cabo da rede de acesso irá depender fortemente do número de 
clientes servidos com tecnologia de banda larga em cada tipo de Lacete atrás definido, bem 
como do cliente localizado mais “longe” da central. Assim, este número máximo irá 
depender de cabo para cabo. 
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Numa primeira fase, considera-se que a ocupação (n.º de pares) de um cabo de cobre da 
rede de acesso, por sistemas de banda larga, não deverá ultrapassar por defeito os 
seguintes valores: 
 
 
 
 

Capacidade do cabo – C (n.º de pares) % de pares 
utilizáveis 

C > 1000 7 % 

400 < C < 1000 10 % 

100 < C < 400 15 % 

20 < C < 100 20% 

C < 20 30 % 

 
Tabela 3 – N.º máximo de sistemas por cabo 

 
 
Nos cabos que apenas suportam tecnologia analógica (POTS) e/ou RDIS – AB a sua 
ocupação poderá ir até 100% (com um máximo de 90% de ocupação de RDIS-AB). 
 
Os sistemas de tecnologia analógica (POTS) e RDIS-AB não deverão ser contabilizados na 
ocupação de cabos que suportam sistemas de banda larga. 
 
Na ocupação máxima de um cabo deverão ser sempre contabilizados todos os sistemas de 
banda larga (HDB3, xDSL) já instalados na rede. 
 
A capacidade máxima assumida por defeito para determinado cabo poderá ser reduzida 
sempre que, antes de se atingir essa ocupação, se detectem problemas de interferência. 
 
 
 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS A INSTALAR 
 
Os interfaces de linha e de rede dos sistemas de transmissão a operar sobre os lacetes 
locais deverão obedecer a um conjunto de características técnicas definidas nas normas 
aplicáveis, tendo em vista um melhor controlo das interferências entre sistemas num mesmo 
cabo. 
 
De seguida resumem-se as características consideradas mais relevantes para os objectivos 
pretendidos na definição de um plano de gestão espectral. 
 
3.1 Telefonia analógica (POTS) 
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Nesta classe incluem-se os sinais de telefonia vocal, modems com operação na banda 
vocal, sinais de telex e linhas alugadas para transporte de sinal analógico. 
 
Neste tipo de sistemas o sinal médio não deve exceder o valor de –9,7 dBV. Este valor 
refere-se à medida numa banda de frequência compreendida entre 200 Hz e 3,8 kHz e 
durante um intervalo de tempo de 1 minuto.  
 
Os sinais DTMF não devem exceder os valores de –7 dBV e –8,5 dBV nos grupos de alta e 
de baixa frequência respectivamente. O valor de pico do sinal não deve exceder 5 V.  
Estes valores deverão ser medidos sobre uma impedância de carga como a representada 
na Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Terminação de Linha Analógica 
 

 

Este tipo de sistema deverá respeitar a máscara de densidade espectral apresentada na 
Figura 2. 

 

Figura 2 – Máscara de densidade espectral de sistemas na banda vocal 
 
 
Na Figura 3 representam-se os valores mínimos para as perdas de conversão longitudinal 
que os interfaces de sistemas de banda vocal deverão respeitar. 

750 Ohm270 Ohm

150 nF
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Figura 3 – LCL para sistemas na banda vocal 

 

Para alimentação remota do terminal a corrente na linha não deve exceder o valor de 55 mA 
e a tensão não deve subir acima de 78 Vdc. 
 
O sinal de chamar deverá ter um valor nominal de 75 Vrms a 25 Hz +20%, com 1 s +20% de 
presença e 5 s +20% de ausência. 
 
 
Poderão ainda existir sinais para fiscalizadores montados junto ao terminal do cliente. Estes 
sinais não deverão exceder 2 V de amplitude a uma frequência de 12 kHz +1%. 
 
 
Referências: ETSI TBR 21 
  ETSI TR 101 830-1 
 
 

3.2 RDIS - AB 
 
A potência total de sinal dos interfaces de linha e de rede para este tipo de sistema não 
deverá exceder +13.5 dBm, medida sobre uma carga de 135 Ohm numa banda de 
frequência compreendida entre 100 Hz e 80 kHz. 
 
Na Figura 4 representa-se a máscara de densidade espectral de sinal que estes sistemas 
deverão respeitar. 
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Figura 4 – Máscara de densidade espectral de sistemas RDIS-AB 
 

 
Na Figura 5 representam-se os valores mínimos para as perdas de conversão longitudinal 
que estes interfaces deverão cumprir. 
 

Figura 5 – LCL para sistemas RDIS-AB 
 
 
Referências: ETSI TS 102 080 
  ETSI TR 101 830-1 
 
3.3 HDSL (2 pares – 2B1Q) 
 
A potência total de sinal não deverá exceder +14.0 dBm medida sobre uma carga de 135 
Ohm numa banda de frequência compreendida entre 100 Hz e 1168 kHz. 
 
Na Figura 6 representa-se a máscara de densidade espectral de sinal que estes sistemas 
deverão respeitar. 
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Figura 6 – Máscara de densidade espectral de sistemas HDSL 2B1Q - 2 pares 
 

 
Na Figura 7 representa-se os valores mínimos para as perdas de conversão longitudinal 
que estes interfaces deverão cumprir. 
 

Figura 7 – LCL para sistemas HDSL 2B1Q - 2 pares 
 
 
Referências: ETSI TS 101 135 
  ETSI TR 101 830-1 
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3.4 HDSL (2 pares – CAP) 
 
A potência total de sinal não deverá exceder +14.0 dBm medida sobre uma carga de 135 
Ohm numa banda de frequência compreendida entre 100 Hz e 1 MHz. 
 
Este tipo de sistema deverá apresentar a opção de operação em Low Power, sendo que 
neste caso a potências de emissão não deverá exceder +8.0 dBm medida sobre uma carga 
de 135 Ohm numa banda de frequência compreendida entre 100 Hz e 1 MHz. 
 
O pico de sinal não deve exceder 13 Vpp, medido numa banda de frequências de 100 Hz a 
1 MHz. 
 
Na Figura 8 representa-se a máscara de densidade espectral de sinal que estes sistemas 
deverão respeitar. 
 
 

 

 
Figura 8 – Máscara de densidade espectral de sistemas HDSL CAP - 2 pares 
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Na Figura 9 representam-se os valores mínimos para as perdas de conversão longitudinal 
dos interfaces para este tipo de serviço. 

 
 

 
 
 

Figura 9 – LCL para sistemas HDSL CAP - 2 pares  
 
 
Referências: ETSI TS 101 135 
  ETSI TR 101 830-1 
 
 
3.5 ADSL 
 
Para sistemas ADSL/POTS e no sentido descendente (em direcção do cliente), a potência 
total de sinal não deverá exceder +20.4 dBm medida sobre uma carga de 100 Ohm numa 
banda de frequência compreendida entre 4 kHz e 3 MHz. 
 
Na Figura 10 representa-se a máscara de densidade espectral de sinal que este tipo de 
sistema deverá respeitar, no sentido descendente, para o modo de operação em linha com 
telefone analógico. 
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Figura 10 – Máscara de densidade espectral de sistemas ADSL/POTS (descendente) 
 
No sentido ascendente (em direcção à Central), a potência total de sinal não deverá exceder 
+12.5 dBm medida sobre uma carga de 100 Ohm numa banda de frequência compreendida 
entre 4 kHz e 3 MHz. 
 
Na Figura 11 representa-se a máscara de densidade espectral de sinal que deverá ser 
cumprida, no sentido ascendente, para o modo de operação em linha com telefone 
analógico. 

Figura 11 – Máscara de densidade espectral de sistemas ADSL/POTS (ascendente) 
 
 
Na Figura 12 representam-se os valores mínimos para as perdas de conversão longitudinal 
que os interfaces deste tipo de sistemas deverão cumprir. 
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Figura 12 – LCL para sistemas ADSL/POTS 

 
 
Para sistemas ADSL/RDIS e no sentido descendente (na direcção do cliente), a potência 
total de sinal não deverá exceder +19.83 dBm medida sobre uma carga de 100 Ohm numa 
banda de frequência compreendida entre 4 kHz e 3 MHz. 
 
 
Na Figura 13 representa-se a máscara de densidade espectral de sinal que este tipo de 
sistema deverá respeitar, no sentido descendente, com operação em linha RDIS-AB. 
 

 
Figura 13 – Máscara de densidade espectral de sistemas ADSL/RDIS (descendente) 

 
 
No sentido ascendente (em direcção à Central), a potência total de sinal não deverá exceder 
+13.26 dBm medida sobre uma carga de 100 Ohm numa banda de frequência 
compreendida entre 4 kHz e 3 MHz. 
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Na Figura 14 representa-se a máscara de densidade espectral de sinal a cumprir para este 
tipo de sistema, no sentido ascendente com operação em linha RDIS. 
 

 
 

Figura 14 – Máscara de densidade espectral de sistemas ADSL/RDIS (ascendente) 
 
 
Na Figura 15 representam-se os valores mínimos para as perdas de conversão longitudinal 
que os interfaces deste tipo de sistemas deverão cumprir. 
 

 
Figura 15 – LCL para sistemas ADSL/RDIS  

 
 
Referências: ETSI TS 101 388 
  ETSI ETR 328  
  ETSI TR 101 830-1 
  ITU-T G.992.1 
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3.6 SDSL (PAM-16) 
 
 
Não será admitida a instalação de sistemas SDSL que sejam “proprietários” e não cumpram 
todos os parâmetros normalizados. 
 
A potência máxima de transmissão dos interfaces deste tipo de sistemas pode variar com o 
débito usado, não devendo exceder 13.5 dBm para débitos até 1536 kb/s e 14.5 dBm para 
débitos iguais ou superiores a 2048 kb/s. Estes valores deverão ser medidos sobre uma 
carga de 135 Ohm. 
 
Os sistemas deverão implementar a funcionalidade de “power back-off”. 
 
 
Na Figura 16 representam-se os valores nominais de densidade espectral de potência que 
os sinais usados neste tipo de sistemas deverão respeitar, em função dos débitos 256 
Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 1 536 Kbit/s, 2 048 Kbit/s e 2 304 Kbit/s. 
 

 
Figura 16 – Máscara de densidade espectral de sistemas SDSL (16-PAM) 

 
 
 
Na Figura 17 representam-se as perdas de conversão longitudinal dos interfaces que este 
tipo de sistemas deverão cumprir. 
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Figura 17 – LCL para sistemas SDSL (16-PAM)  
 
 
Referências: ETSI TS 101 524-1 
  ETSI TS 101 524-2 
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ANEXO 11 
 
 
 
 

Procedimentos de Operação, Manutenção e Gestão 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente Anexo estabelece os procedimentos a adoptar nos processos de operação, 
manutenção e gestão dos serviços prestados no âmbito da Oferta de Acesso ao Lacete Local, a 
saber: 
 
Serviços de acesso ao lacete local 
Serviços de co-instalação 
Serviços de entrega de sinal 
 
 
Constituem, designadamente, objectivos do presente Anexo, a delimitação de 
responsabilidades nos diferentes elementos componentes da rede, o planeamento e previsão, o 
estabelecimento de níveis de qualidade de serviço e os procedimentos associados à gestão de 
avarias e ao planeamento de trabalhos na rede. 
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2. DELIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES  
 
As responsabilidades estabelecidas em função das duas modalidades da oferta de acesso ao 
lacete local são: 

 
2.1 Acesso completo 

 
 

 

 
 

 

 

 
               

                      Rede do cliente                Rede de acesso 

 

 
Responsabilidades 

 

 

2.2 Acesso Partilhado 

 

 

                      
 

 

 

 
               

                      Rede do cliente                  Rede de acesso 

 
 Responsabilidades 

 

 

              
               - Interface (Ponto de Terminação de Rede)                              - Splitter 

                    

                    - Repartidor Principal                                                                 - Handover Distribution Frame 
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Equipamento 
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3. PLANEAMENTO E PREVISÕES  

 
3.1  Princípios Gerais 
 
Por forma a garantir um correcto planeamento e uma optimização dos recursos da PT 
Comunicações, necessários à evolução da Oferta de Lacete Local, o OOL obriga-se a 
apresentar um plano de previsões de procura de lacetes locais, nas duas modalidades 
previstas nesta oferta. 

 

A informação a ser fornecida à PT Comunicações será tratada como confidencial e será 
utilizada apenas para os fins a que se destina. 

 

A PT Comunicações reserva-se o direito de, em qualquer altura, poder apresentar ao 
Instituto das Comunicações de Portugal, questões relativas à procura apresentada pelo 
OOL, ao seu grau de adequação e à sua relação com a viabilidade da PT Comunicações 
poder implementar essa procura. 

 

O plano deverá cobrir um período de dois anos e seguir a metodologia apresentada no 
ponto seguinte. 

 

3.2  Metodologia 
 

Na última semana de Junho do ano N, o OOL disponibilizará o plano referente aos anos N+1 
e N+2., onde serão indicados, nomeadamente: 

 

- Áreas de central da PT Comunicações onde prevê solicitar a oferta 
de acesso desagregado ao lacete local; 

- Quantidade de Lacetes locais na modalidade de Acesso Completo, 
por zona de central da PT Comunicações; 

- Quantidade de Lacetes locais na modalidade de Acesso Partilhado, 
por zona de central da PT Comunicações; 

 

O plano será revisto em Dezembro de cada ano, sendo as previsões indicadas para o ano 
N+2 meramente indicativas. 
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4. FORNECIMENTO 
 
4.1 Indicadores 
 
Pretende-se aferir o tempo de fornecimento ou de resposta, desde a recepção, por parte, da PT 
Comunicações, a um pedido válido, enviado pelo OOL, até á disponibilização da infra-estrutura 
ou da informação solicitada.  
 
Com este objectivo são considerados dois tipos de indicadores: 
 

•    Prazo de Fornecimento 
• Prazo de Resposta 

 
O primeiro, Prazo de Fornecimento, será aplicado aos seguintes serviços: 

 
•    Serviço de co-localização física 
•    Acesso ao lacete local / Modalidade acesso completo 
• Acesso ao lacete local / Modalidade de acesso partilhado 
• Serviço de entrega de sinal ao OOL 
• Desinstalação 
• Transferência ( acesso partilhado a completo) 
 

 
O segundo, Prazo de Resposta, será aplicado aos seguintes pedidos de informação: 
 

• Pedido de Informação sobre oferta do lacete local 
• Pedido de Informação sobre Ensaios e Testes 
• Pedido de Informação sobre a possibilidade de co-localização física 
 

4.2 Objectivos 
 
4.2.1  Serviço de acesso ao lacete local  
De acordo com o anexo 7 

Indicadores 
Acesso 

Completo 
(dias úteis) 

Ocorrência 

Verificação de dados do 
cliente e elegibilidade do 
lacete local 

3 
 

Prazo de Resposta 

Ensaios e testes 4  
Prazo de fornecimento 10  95% 
Prazo de desinstalação 7  95% 
Prazo de transferência AP a  AC 10  95% 
 
 
Na contabilização dos prazos descritos na tabela anterior não serão considerados:  
 
• os tempos necessários para obtenção de licenças/autorizações de qualquer tipo; 
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• os atrasos imputáveis ao OOL ; 
• os atrasos imputáveis ao utilizador final. 
 

4.2.2 Serviço de Co - Instalação 
 

Os indicadores para os serviços prestados em conformidade com o estabelecido no anexo 3 
são: 
 

Indicadores Co-instalação 
(dias úteis) 

Ocorrência (%) 

Prazo de fornecimento da SdO 80 95 
Prazo de fornecimento de módulos em 
 SdO existente 

40 95 

Prazo para ampliação de cabo interno 
 (100 pares) 6 95 

Prazo para fornecimento de cabo externo 
 (300/600 pares) 

40 95 

Prazo para ampliação de cabo externo 
 (600 pares) 

11 95 

 

• O prazo de fornecimento da SdO em 15 centrais das 20 centrais classificadas pelos 
OOL´s como revestindo de maior prioridade e incluídas no Anexo 2, será de 60 dias 
úteis. 

 
 

4.2.3. Serviço de Entrega de Sinal 
 

a) Serviço de Circuitos Alugados 
 

Prazos de acordo com a oferta de circuitos alugados em vigor. 
 

b) Serviço de Transporte de Sinal 
 
 
 

Indicadores  Quantificação 
(dias úteis) 

Ocorrência (%) 

Caixa de Operadores 
a instalar 40 95 

Prazo de fornecimento
Caixa de Operadores 

já funcional 
15  95 
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4.3  Exclusões 
 
Na quantificação de todos os prazos acima referidos estão excluídos os atrasos imputáveis ao 
OOL, ao utilizador final, a outras entidades fora do controlo da PT Comunicações tais como os 
decorrentes da obtenção de licenças/autorizações de qualquer tipo nomeadamente as licenças 
camarárias. 
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5. NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO  
 

Para efeito da presente Oferta de Referência são definidos os seguintes Indicadores de 
Qualidade de Serviço: 

 

5.1 Rede de Acesso 
 

 
5.1.1 IQSL1 - Prazo de reparação do lacete 

 
a) Definição 

 
Tempo, em horas úteis, que decorre entre o momento em que é comunicada a 
ocorrência de uma avaria válida e o restabelecimento completo do serviço. 

 
Nas reparações de avarias agendadas com o OOL a origem de contagem do tempo 
será a data/hora de agendamento. 
 
Para este indicador não serão contabilizados os tempos imputáveis ao cliente/OOL, 
designados por “pendência de cliente”. 
 
Serão excluídas deste indicador as avarias cujas causas sejam imputáveis ao 
cliente/OOL. 

 
b) Apresentação dos resultados 

 
Indicador a recolher: 
 
Tempo médio de reparação de avarias no Lacete Local 
 
Este indicador refere-se a 90% das melhores observações ocorridas no período em 
referência. 
Este indicador será calculado trimestralmente. 

 
5.1.2 IQSL2 - Disponibilidade do lacete local 

 
a) Definição 

 
Percentagem de horas disponíveis (em condições de funcionamento) relativamente ao 
número potencial de horas de serviço do parque médio Lacetes Locais alugados. 
 
Entende-se por horas disponíveis a diferença entre o número potencial de horas do 
parque médio e o somatório do tempo de resolução de avarias, no período em 
referência . 
 
Entende-se por parque médio a média simples dos Lacetes Locais alugados no 
período em referência. 
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b) Apresentação dos resultados 

 
Indicador a recolher: 
 
Grau de disponibilidade do lacete local 
 
Este indicador será calculado trimestralmente utilizando a seguinte fórmula: 
 
(Número total de horas disponíveis do parque de lacetes durante um 
trimestre)/(Número potencial de horas do serviço do parque médio de lacetes durante 
um trimestre) 

 
 

 
5.2  SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SINAL 

 
5.2.1 IQSL3 - Prazo de reparação  

 
a) Definição 

 
Tempo, em horas totais, que decorre entre o momento em que é comunicada a 
ocorrência de uma avaria válida e o restabelecimento completo do serviço. 

 
Nas reparações de avarias agendadas com o OOL a origem de contagem do tempo 
será a data/hora de agendamento. 
 
Para este indicador não serão contabilizados os tempos imputáveis ao OOL, 
designados por “pendência de cliente”. 
 
Serão excluídas deste indicador as avarias cujas causas sejam imputáveis ao OOL. 

 
b) Apresentação dos resultados 

 
Indicador a recolher: 
 
Tempo médio de reparação de avarias no serviço de transporte de sinal 
 
Este indicador refere-se a 95% das melhores observações ocorridas no período em 
referência. 
Este indicador será calculado trimestralmente. 

 
5.2.2 IQSL4 - Disponibilidade do Serviço de Transporte de Sinal 

 
a) Definição 

 
Percentagem de horas disponíveis (em condições de funcionamento). 
 
Entende-se por horas disponíveis a diferença entre o número potencial de horas do 
serviço e o somatório do tempo de resolução de avarias, no período em referência . 
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b) Apresentação dos resultados 
 

Indicador a recolher: 
 
Grau de disponibilidade do Serviço de Transporte de Sinal 
 
Este indicador será calculado trimestralmente utilizando a seguinte fórmula: 
 
(Número total de horas disponíveis do serviço durante um trimestre)/(Número potencial 
de horas do serviço durante um trimestre). 

 
 

 
5.3 OBJECTIVOS 

 
 

a) Serviço de acesso ao lacete local ( Completo ) 
 

Indicadores Objectivo Ocorrência (%) 
IQSL1 - Prazo de reparação 10 h.u. 90 
IQSL2 - Disponibilidade do lacete 99,5 % - 
 

 
 

b) Serviços de Entrega de Sinal 
 

 

 

Indicadores Objectivo Ocorrência (%) 

IQSL3 - Prazo de reparação 6 horas 95  
IQSL4 - Disponibilidade do serviço 99,90 % - 
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6.GESTÃO DE AVARIAS 
 
 
6.1  Introdução 
 
Esta secção descreve os principais processos a adoptar com vista ao restabelecimento dos 
serviços. 
 
No processo de gestão de avarias deverão ser considerados: 
 

a) Os princípios e processos subjacentes ao aparecimento de situações de avaria; 
b) O diagrama ilustrativo do processo de gestão de avarias. 

 
 
6.2  Princípios  
 
Para efeitos deste Anexo, são consideradas avarias válidas todas as avarias que preencham os 
requisitos constantes dos pontos 6.2.1 a 6.2.3, do presente Anexo. 
No caso de avarias do tipo I, e para além dos requisitos referidos no parágrafo anterior, a avaria 
só é considerada válida após entrega, pelo OOL, do documento que constitui Apêndice ao 
presente Anexo, devida e totalmente preenchido. 
 

6.2.1 Classificação de avarias 
 

a) Avaria Tipo I: falha ocorrida entre a rede do cliente e o HDF; 
b) Avaria Tipo II: falha ocorrida entre o RP e o HDF; 
c) Avaria Tipo III : falha ocorrida dentro da rede de acesso, que resulta em  avarias 

em múltiplos lacetes locais; 
d) Avaria Tipo IV : falha ocorrida entre o repartidor óptico e a caixa de junta de fibra 

óptica situada na câmara de transferência multioperador. 
 

6.2.2  Comunicação das Avarias 
 

A PT Comunicações e o OOL estão obrigados a disponibilizar um serviço de 
atendimento permanente, para comunicação de avarias que funciona 24 horas por dia, 
7 dias por semana, 365 dias por ano). 

 
6.2.3  Participação de Avarias 

 
Na participação de avarias poderão ser utlizados os seguintes conceitos: 
 
 
Proprietário de Avaria - Responsável pela avaria. 
 
Proprietário do Problema - Entidade que detecta a avaria mas está  
                                           isento de qualquer responsabilidade. 
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6.2.4 Prazos de Reparação  

 
 Para efeitos deste anexo, considera-se que uma avaria tem : 

 
Início – a partir do momento da respectiva participação pelo OOL. 
 
Fim - quando o proprietário da avaria informa o proprietário do  problema que a avaria 

foi resolvida. 
 

A PT Comunicações aceita a notificação de qualquer avaria, por parte do OOL, tida por 
existente, sem prejuízo para a sua não consideração posterior, desde que devidamente 
fundamentada. 
 
O Prazo de reparação é o período que decorre entre o início e o fim da avaria excluído 
o tempo da responsabilidade do OOL ou do Cliente e desde que se constate que a 
avaria é da inteira responsabilidade da PT Comunicações. 
 
O conceito de tempo de reparação só é aplicável à PT Comunicações se a avaria for da 
sua responsabilidade. 
 
Para efeitos da contagem do prazo de reparação, só são consideradas as horas 
normais de trabalho, das 9:00 às 18:00.  
 
Excepcionalmente o prazo de reparação de avarias poderá estender-se para além do 
período normal de trabalho. Em tais casos o OOL deverá providenciar a necessária 
cooperação à PT Comunicações. 

  
 
6.3 Processo de Tratamento de Avarias 

 
6.3.1 Detecção e Participação de Avarias 

 
6.3.1.1 A PT Comunicações e o OOL deverão manter-se reciprocamente informados 
sobre os factos que possam interferir com os serviços prestados pelo outro. 
 
6.3.1.2 Antes de ser efectuada qualquer participação de avaria, o proprietário do 
problema deverá certificar-se de que esta realmente existe e que todo o esforço foi 
feito para demonstrar que a avaria não reside na sua rede. 
 
6.3.1.3 Se uma avaria detectada, realmente existe, a participação de avaria será 
encaminhada para o Centro de Atendimento (CA) da PT Comunicações ou do OOL. 

 
6.3.1.4 A PT Comunicações disponibiliza um número telefone para acesso ao seu 
Centro de Atendimento de Operadores e Prestadores, no caso 800201155. 
 
6.3.1.5 O OOL deverá disponibilizar informação suficiente que conduza à fácil 
detecção e diagnóstico da avaria. 
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Nas avarias de Tipo I, o OOL enviará, obrigatoriamente, o documento que constitui o 
Apêndice ao presente Anexo, devida e totalmente preenchido. 
A informação será transmitida via fax ou via electrónica, sendo atribuído um n.º de 
referência a cada participação. (n.º avaria). 
 
6.3.1.6  Se tiverem sido efectuadas reparações provisórias, a outra parte deverá ser 
informada de tal, bem como do intervalo de tempo para o restabelecimento do 
serviço, e possíveis limitações. 

 
 

6.3.2  Resolução de Avarias 
 
6.3.2.1  A PT Comunicações e o OOL comprometem-se a garantir que o serviço será 
restabelecido de acordo com a situação inicial. 
 
6.3.2.2 O receptor da participação, deverá levar a cabo um diagnóstico por forma a 
detectar qual a causa da mesma. 

 
6.3.2.3 Caso se venha a verificar que a causa da avaria é imputável ao OOL, a PT 
Comunicações terá o direito de se fazer ressarcir de todos os custos em que 
eventualmente venha a incorrer na tentativa de resolução dessa mesma avaria. 

 
6.3.2.4 O proprietário da avaria é responsável pela resolução da mesma. 
O proprietário do problema é responsável por monitorizar o restabelecimento da 
qualidade de serviço e comunicar eventuais alterações da mesma. 
 
6.3.2.5 Após o primeiro contacto entre centros de atendimento, as equipas 
responsáveis pelos centros operacionais da PT Comunicações e do OOL, poderão 
trabalhar directamente, por forma a solucionar o problema, sem passarem pelos CA. 
Contudo as equipas ficam responsáveis por informar os respectivos CA da evolução 
da situação. 
 
6.3.2.6 Quando o proprietário da avaria soluciona a avaria, envia um pedido de 
confirmação de avaria reparada ao proprietário do problema. 
 
 

6.4  Acesso às instalações do OOL/cliente 
 

6.4.1 Quando a PT Comuhnicações necessite de ter acesso às instalações do 
OOL/Cliente, para resolução da avaria detectada, deverá solicitar autorização para o 
efeito. 
 

6.4.2 Quando a avaria se localizar nas instalações do cliente final, a PT Comunicações 
reserva-se o direito de o contactar directamente para efeitos de obtenção da 
autorização referida no parágrafo anterior.  

 
 

6.4.3 No caso de impossibilidade de acesso às instalações do OOL/Cliente, por motivo 
que lhes seja imputável, o tempo de duração da avaria será suspenso pelo período 
em que se verificar aquela impossibilidade.  
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6.5  Diagrama representativo do processo de “Tratamento de Avarias” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  Envio de pedido para confirmação de 

estado de avaria reparada. 

1 
DETECÇÃO 

DA AVARIA 

1 
DETECÇÃO 

DA AVARIA 

2 
PARTICIPAÇÃO

DA AVARIA 

 

2 
PARTICIPAÇÃO

DA AVARIA 

 

3 
PARTILHA DE

INFORMAÇÃO 

3 
PARTILHA DE

INFORMAÇÃO

4 
PEDIDO DE  

CONFIRMAÇÃO 
DE AVARIA 

REPARADA 

5 
VERIFICAÇÃO 

DE AVARIA 

REPARADA   

6 
FECHO DE 

PARTICIPAÇÃO 

DE AVARIA  

PROPRIETÁRIO DO 
PROBLEMA 

PROPRIETÁRIO DA 
AVARIA DESCRIÇÃO 

1) Detecção da avaria  

2) Participação da Avaria  

3)  Troca de informação durante o       

processo de reparação da avaria. 

5) Confirmação de avaria reparada. 

6)  Processo de tratamento de avaria, 

encerrado. 
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6.6 Planeamento de Trabalhos na Rede 
 

6.6.1 Introdução 
 

Neste ponto descreve-se designadamente o processo associado aos trabalhos 
planeados e a forma de troca de informação entre a PT Comunicações e o OOL. 
 
A PT Comunicações deverá reportar com doze meses de antecedência, todo o trabalho 
planeado que possa afectar a qualidade ou desempenho do serviço prestado ao OOL. 
 
A PT Comunicações e o OOL deverão reportar reciprocamente todos os trabalhos 
planeados nas respectivas redes, que possam afectar a qualidade do serviço ou o bom 
desempenho das mesmas, nos casos em que se prevejam interrupções dos serviços  
superiores a 3 minutos. 
 
Todas as comunicações relativas aos trabalhos planeados serão efectuadas para os 
respectivos Centros de Atendimento de Avarias. 

 
 

6.6.2 Descrição 
 
Um trabalho planeado é qualquer actividade programada e calendarizada que possa 
eventualmente vir a efectuar os serviços pelo OOL ou pela PT Comunicações. 

 
A PT Comunicações reserva-se o direito de proceder à execução do trabalho planeado 
de acordo com a calendarização efectuada, independentemente do acordo do OOL. 
 
Contudo a PT Comunicações desenvolverá os seus melhores esforços no sentido de 
minimizar interrupções que posssam afectar os serviços prestados ao OOL. 

 
A PT Comunicações avisará, sempre que possível, com antecedência de 5 dias úteis 
qualquer trabalho planeado. 
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Anexo A 
 
 
Valores de referência do Par (medidos pelo OOL e correspondentes às características 
existentes quando da sua disponibilização pela PT Comunicações) 
 

 AB AT BT 
VDC (volt)    
VAC (volt)    
ISOL (KΩ)    
Cap. (µF)    

 
Valores medidos pelo OOL entregues na participação da anomalia. 
 

 AB * AT * BT * 
VDC (volt)       
VAC (volt)       
ISOL (KΩ)       
Cap. (µF)       

 
• Estas colunas destinam-se a assinalar as medidas consideradas anómalas. 
 
Equipamento 
/tecnologia 

Frequência de 
referência 

Atenuação Impedância 
característica 

RDIS AB 40 KHz   
HDSL 150 KHz   
ADSL 300 KHz   
SDSL 150 KHz   
 
 

Equipamento 
/tecnologia 

Gama de frequências Ruído na banda do 
Serviço 

RDIS AB 1 KHz – 50 KHz  
HDSL 4,9 KHz – 292 KHz  
ADSL 20 KHz – 1,1 MHz  
SDSL 20 KHz – 495 KHz  

 
 
- Distância ao corte ou à anomalia: _____________ Metros 
 
- Classificação da Avaria: TIPO ___ 
 
- Descrição da anomalia: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 12 
 
 
 
 

Preços 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste anexo apresentam-se os preços aplicáveis aos serviços incluidos nesta Oferta  

(valores líquidos de IVA). 

2. SERVIÇO DE ACESSO COMPLETO AO LACETE LOCAL 

Mediante este serviço a PT Comunicações confere ao OOL o direito de utilização temporária  

do lacete local, incluindo tanto as frequências vocais como as frequências altas desse 

lacete. 

O acesso completo ao lacete local contempla o prolongamento de um par metálico desde o 

repartidor principal (RP) até ao ponto de terminação da rede (PTR) correspondente, e o seu 

aluguer inclui a respectiva manutenção, tanto preventiva como correctiva. 

 

Preços correspondentes ao lacete local (acesso completo) 

 

Lacete Local – Acesso Completo Valores em 
escudos 

Valores em 
euros 

Verificação da  elegibilidade 6 000 29,33  

Testes de Qualificação:    

    - Testes para prestação de serviços RDIS acessos básicos 7 000 34,92 

    - Testes para prestação de serviços RDIS acessos primários 21 000 104,75 

    - Testes para prestação de serviços banda larga 14 000 69,83 

Instalação / Transferência do lacete local  (1) 16 600 82,80 

Mensalidade do lacete local  para a prestação de serviços de 
banda estreita (SFT analógico e RDIS AB) 

2 398 11,96 

Mensalidade do lacete local para a prestação de serviços de 
banda larga 

2 762 13,78 

Intervenção por participação indevida de avaria (2) 9 000 44,89 

Desinstalação do lacete local  (*valores propostos pela PT 
Comunicações) 

1 905* 9,50* 

(1) o preço de instalação de lacetes não activos será definido caso a caso, função dos custos adicionais 
envolvidos. 

(2) avaria inexistente ou da responsabilidade do OOL 
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3. SERVIÇO DE ACESSO PARTILHADO AO LACETE LOCAL 

A definir. 

 

4. SERVIÇO DE CO-LOCALIZAÇÃO FÍSICA 

O Serviço de Co-localização Física inclui os seguintes serviços associados: 

• Preparação de Infraestruturas 

• Co-instalação em Sala de Operadores 

• Ligação Interna (ligação de cabo interno) 

• Entrega de Sinal 

 

4.1 Preparação de Infraestruturas 

A preparação das infraestruturas conducentes à disponibilização de uma sala de 

Operadores, em cada central, carece de projecto, desenvolvido caso a caso, e respectiva 

orçamentação. O projecto incluirá todas as componentes necessárias à implementação das 

infraestruturas comuns dedicadas aos OOLs, nomeadamente, investimentos em obras, 

sistema de ar condicionado, quadros de energia e cablagens. 

A repartição pelos OOLs dos custos incorridos na preparação das infraestruturas efectuar-

se-á de acordo com as regras descritas no Anexo 6.  
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4.2 Co-instalação de cada OOL numa Sala de Operadores Preparada 

 

Mediante este serviço a PT Comunicações confere ao OOL o direito de  utilização de um 

espaço nas suas centrais, designado por “Módulo”, numa determinada sala, designada por 

“Sala dos Operadores”, onde o OOL poderá instalar os seus equipamentos de 

telecomunicações para acesso ao lacete local, sempre que exista espaço disponível. 

 
 

a) Preços correspondentes ao serviço de Co-instalação Física de Módulos  

 

O serviço de co-instalação física contempla, nos termos previstos no Anexo 3, a  

utilização, pelo OOL, de um (ou vários) módulo(s) no interior da Sala de Operadores, 

incluindo a respectiva iluminação, consumo de ar condicionado, infraestrutura de 

energia, consumo de energia alterna para alimentação de equipamentos portáteis de 

teste e medida, segurança contra incêndios, e limpeza e manutenção da sala de 

Operadores. 

 

 

Co-instalação de Módulos Unidade Instalação  Mensalidade  

Escudos 895 850 103 260 
Módulo 5 m 2 

Euros 4 468,48 515,06 

Escudos 967 790 164 670 
Módulo 8 m 2 

Euros 4 827,32 821,37 

 

A PT Comunicações reverá anualmente os preços apresentados por forma a reflectir a 

ocupação efectiva da Sala de Operadores e recuperar os custos em que incorre. 
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b) Preços correspondentes ao Consumo de Energia DC 

O consumo de energia DC será facturado mensalmente, aplicando o coeficiente 1,5625 

ao preço do KWh de corrente alterna.  

 

c) Preços correspondentes ao Controlo de Acessos 

 

No caso de acesso com controlo automático, efectuado através da utilização de um 

cartão de acesso, o valor da mensalidade será estabelecido por central, após a 

orçamentação referida em 4.1 supra. 

No caso de acesso sem controlo automático, em que é necessária a deslocação de um 

acompanhante à central, o preço será de 4.185$00 (20,87 euros) por hora, acrescido de 

2.240$00 (11,17 Euros) por deslocação. 

 

4.3  Ligação Interna (ligação de cabo interno) 

a) Preços aplicáveis ao Serviço de Acesso Completo ao Lacete Local 

  

Este serviço contempla a ligação, mediante a utilização de um cabo de 100 pares, entre 

o repartidor intermédio (RI) da PT Comunicações e o repartidor de fronteira com o OOL 

(HDF), que se encontra localizado no interior da central da PT Comunicações. Este 

serviço inclui a instalação do HDF (ferragens e blocos do lado da PT Comunicações). 

 

Ligação Interna – Acesso Completo Unidade Instalação  Mensalidade  

Escudos 632 600  5 035  
Instalação inicial (100 pares) 

Euros 3 155,40 25,11  

Escudos 285 100 2 655 
Ampliação de 100 pares (1) 

Euros 1 422,07 13,24 

(1) até um máximo instalado de 10 blocos de 100 pares, após o que haverá lugar a uma 

nova instalação. 
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b) Preços aplicáveis ao Serviço de Acesso Partilhado ao Lacete Local 

  

A definir. 

 

4.4 Serviço de Entrega de Sinal 

 
 

4.4.1  Serviço de Circuitos Alugados 

 Aplicam-se os preços definidos no tarifário em vigor para o Serviço de Circuitos 

Alugados. 

 

4.4.2 Serviço de Transporte de Sinal 

4.4.2.1 Definição 

Mediante este serviço, a PT Comunicações entrega a um OOL co-instalado o sinal 

proveniente dos seus equipamentos situados no interior de um edifício da PT 

Comunicações. 

O serviço consiste na ligação através de fibra óptica1 do módulo de co-instalação do 

OOL alugado à PT Comunicações até uma câmara de transferência multi-operador, 

situada nas proximidades da central da PT Comunicações, e à qual o OOL se liga pelos 

seus próprios meios, conforme descrito no Anexo 4. 

A prestação do serviço, em cada central da PT Comunicações, contempla duas 

componentes, reflectidas no preço do serviço: 

• infra-estruturas multi-operador: comuns a vários OOL's, até um máximo de 4 

(com 6 fibras cada); 

                                                                 
1 6 fibras, das quais 2 fibras para serviço, 2 fibras para protecção e 2 fibras de reserva para operação e manutenção. 
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• infra-estruturas individuais: dedicadas a um OOL (para 6 fibras). 

Os preços associados às infra-estruturas multi-operador são facturados ao primeiro 

OOL a encomendar o serviço em cada central, sendo posteriormente repartidos no caso 

de encomendas subsequentes por parte de outros OOL's (até um máximo de 4 OOL). 

 

 

4.4.2.2 Preços 

 

Componentes Unidade Instalação Mensalidade 

Escudos 1 676 030* 17 041* Multi-Operador   (até 4 
OOL) Euros 8 360* 85* 

Escudos 689 658* 3 007* 
Individual   (6 fibras) 

Euros 3 440* 15* 

*valores propostos pela PT Comunicações 

 

4.4.2.3 Regras aplicáveis à imputação e repartição de custos pelos OOLs  

 
a) Instalação 

 

O primeiro OOL  a contratar o serviço de transporte de sinal numa dada central da PT 

Comunicações será facturado pela instalação das componentes multi-operador, 

adicionalmente à instalação da sua componente individual. Outros OOL's  que 

posteriormente venham a contratar este serviço nessa mesma central deverão, 

adicionalmente ao pagamento à PT Comunicações pela instalação da sua componente 

individual, reembolsar os primeiros dos custos de instalação comuns por eles 

suportados, por forma a que o encargo total em causa seja repartido por todos 

proporcionalmente ao número de grupos de 6 fibras contratado por cada um. 
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b) Mensalidade 
 

O primeiro OOL a contratar o serviço de transporte de sinal numa dada central da PT 

Comunicações será facturado pelas mensalidades correspondentes às componentes 

multi-operador, adicionalmente às mensalidades relativas à sua componente individual. 

No caso de outros OOL's posteriormente contratarem à PT Comunicações este serviço 

nessa mesma central, a PT Comunicações repartirá as mensalidades das componentes 

multi-operador por todos os OOL's  que contrataram o serviço, facturando a cada um 

uma parcela da referida mensalidade proporcional número de grupos de 6 fibras por ele 

contratado, adicionalmente à mensalidade correspondente à sua componente individual. 
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5. SERVIÇO DE CO-LOCALIZAÇÃO REMOTA 

O Serviço de Co-localização Remota contempla a Ligação Externa entre o local de co-

localização remota e a central local da PT Comunicações através de duas opções de 

capacidade: 

• Ligação de Cabo externo de 600 pares 

• Ligação de Cabo externo de 300 pares 

 

5.1 Ligação de Cabo Externo de 600 pares 

a) Preços aplicáveis ao Serviço de Acesso Completo ao Lacete Local 

 

Este serviço contempla a ligação, mediante a utilização de um cabo de 600 pares, entre 

o repartidor intermédio (RI) da PT Comunicações e o repartidor de fronteira com o OOL 

(HDF), o qual se encontra localizado no exterior da central. Este serviço inclui a 

instalação do HDF (ferragens e blocos do lado da PT Comunicações). 

 

Ligação Externa – Acesso Completo 

Cabo de 600 pares      (1) 

Unidade Instalação  Mensalidade  

Escudos 4 301 800 27 355 
Instalação inicial (600 pares) 

Euros 21 457,29 136,45 

Escudos 2 690 000 24 700 
Ampliação de 600 pares (2) 

Euros 13 417,66 123,20 

(1) para distâncias superiores a 150 metros entre os edifícios da PT Comunicações e do OOL o preço 
será calculado caso a caso. 

(2) até um máximo instalado de 1200 pares, após o que haverá lugar a uma nova instalação. 
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b) Preços aplicáveis ao Serviço de Acesso Partilhado ao Lacete Local 

  

A definir. 

 

5.2 Ligação de Cabo Externo de 300 pares 

a) Preços aplicáveis ao Serviço de Acesso Completo ao Lacete Local 

Este serviço contempla a ligação, mediante a utilização de um cabo de 300 pares, entre 

o repartidor intermédio (RI) da PT Comunicações e o repartidor de fronteira com o OOL 

(HDF), o qual se encontra localizado no exterior da central. Este serviço inclui a 

instalação do HDF (ferragens e blocos do lado da PT Comunicações). 

 

Ligação Externa – Acesso Completo 

Cabo de 300 pares      (1) 

Unidade Instalação Mensalidade 

Escudos 4 101 862* 22 454* 
Instalação inicial (300 pares) 

Euros 20 460* 112* 

Escudos 1 625 909* 12 029* 
Ampliação de 300 pares (2) 

Euros 8 110* 60* 

(1) para distâncias superiores a 150 metros entre os edifícios da PT Comunicações e do OOL 
o preço será calculado caso a caso. 

(2) até um máximo instalado de 600 pares, após o que haverá lugar a uma nova instalação. 

*valores propostos pela PT Comunicações 

 

 

b) Preços aplicáveis ao Serviço de Acesso Partilhado ao Lacete Local 

  

A definir. 
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6.   SERVIÇO DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

 

Mediante este serviço, a PT Comunicações disponibiliza ao OOL a seguinte informação: 

 

1. Informação mínima de acordo com o ponto 1 do Anexo 5, a qual não tem preço 

associado para o OOL; 

 

2. Informação detalhada das características teóricas de um determinado lacete local sendo 

o preço a aplicar a este serviço, o preço definido para a Verificação de Elegibilidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


