
2. Comunicações electrónicas

Em 2005, a intervenção do ICP-ANACOM nesta área será
agrupada, por facilidade de apresentação, em dois grandes
vectores de actuação, que resultam da operacionalização
dos objectivos descritos no ponto 1: promoção da concor-
rência, inovação e investimento, e garantia e protecção dos
direitos dos utilizadores.

2.1 Promoção da concorrência, inovação
e investimento

Análises de mercados

– ponto de situação e evolução em 2005

De acordo com os artigos 58.º e 59.º do Regicom, compete
ao ICP-ANACOM definir e analisar os mercados relevantes
de produtos e serviços do sector das comunicações electró-
nicas para efeitos de imposição, manutenção, alteração
ou supressão de obrigações, de acordo com a Recomendação
e com as Linhas de Orientação da Comissão Europeia rela-
tivas à análise e avaliação do PMS no âmbito do quadro
regulamentar comunitário para as redes e serviços de comu-
nicações electrónicas (doravante designadas por Linhas de
Orientação) e em conformidade com os princípios do direito
da concorrência.

Conforme definido nos “Procedimentos de Consulta do
ICP-ANACOM”, cada sentido provável de decisão sobre estas
matérias é submetido a uma consulta pública, cujas respostas
e relatório de apreciação são publicados no site desta Auto-
ridade, e notificado às autoridades reguladoras nacionais
dos outros Estados-membros e à Comissão Europeia, sendo
solicitado igualmente o parecer da Autoridade da Concor-
rência (AdC). Na sequência deste processo, e tendo em conta
as posições das entidades que nele participam, o ICP-ANACOM
aprova as medidas sobre a definição de mercados e a
avaliação de PMS e notifica a Comissão.

Em 2005, a actividade do ICP-ANACOM foi marcada, como
em 2004, pelo desenvolvimento das análises de mercado
para um conjunto vasto e abrangente dos mercados de
comunicações electrónicas. No final de 2005 podia conside-
rar-se praticamente concluída esta fase extremamente
importante da actividade reguladora, de definição de merca-
dos, avaliação da existência, ou não, de situações de PMS

e, finalmente, do processo de imposição, manutenção,
alteração ou supressão de obrigações; ou seja, estava decla-
rado pelo regulador, para a quase totalidade dos mercados
das linhas de orientação, qual o grau e a forma de interven-
ção no mercado que cria melhores condições para potenciar
os benefícios para os consumidores e incentivar o investi-
mento e inovação por parte dos operadores.

À data de 31 de Dezembro de 2005 Portugal mantinha-se
no grupo de países mais adiantados no que diz respeito
ao número de mercados notificados à Comissão e às outras
ARN no âmbito do artigo 7.º da Directiva-quadro, com 15 pro-
cessos de notificação completados, como se pode constatar
no gráfico 1, comparativo da situação dos países membros
da UE.
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Na página seguinte encontra-se um quadro-resumo com
o ponto de situação relativo a Portugal à mesma data de
31 de Dezembro de 2005. Neste quadro pode constatar-se
que, em 2005, se verificaram intervenções nos mercados
grossistas de banda larga (mercados 11 e 12), nos mercados
dos circuitos alugados (mercados 7, 13 e 14), no mercado
da terminação de chamadas vocais em redes móveis
individuais (mercado 16) e no mercado de serviços
de trânsito na rede telefónica pública num local fixo
(mercado 10).

No ano de 2005 não foram completadas as análises refe-
rentes a três dos 18 mercados relevantes definidos de
acordo com a Recomendação e com as Linhas de Orientação
da Comissão Europeia: o mercado do acesso e originação de
chamadas em redes telefónicas públicas móveis (mercado
15), o mercado grossista nacional dos serviços de itinerân-
cia internacional em redes públicas móveis (mercado 17)
e o mercado de serviços de radiodifusão para a entrega
de conteúdos difundidos a utilizadores finais (mercado 18).

Gráfico 1 – Número de mercados notificados no âmbito do artigo 7.º da directiva-quadro

Número de mercados notificados de acordo com a recomendação da CE
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Mercados retalhistas de banda estreita

Acesso à rede telefónica pública num local fixo para clientes 12-03-03
residenciais (mercado 1) 20-05-04

26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 14-12-04 16-07-04 21-12-04

Acesso à rede telefónica pública num local fixo para clientes 12-03-03
não residenciais (mercado 2) 20-05-04

26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 14-12-04 16-07-04 21-12-04

Serviços telefónicos locais e/ou nacionais publicamente disponíveis 12-03-03
fornecidos num local fixo para clientes residenciais (mercado 3) 20-05-04

26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 14-12-04 16-07-04 21-12-04

Serviços telefónicos internacionais publicamente disponíveis num local 12-03-03
fixo para clientes residenciais (mercado 4) 20-05-04

26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 14-12-04 16-07-04 21-12-04

Serviços telefónicos locais e/ou nacionais publicamente disponíveis 12-03-03
fornecidos num local fixo para clientes não residenciais (mercado 5) 20-05-04

26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 14-12-04 16-07-04 21-12-04

Serviços telefónicos internacionais publicamente disponíveis num 12-03-03
local fixo para clientes não residenciais (mercado 6) 20-05-04

26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 14-12-04 16-07-04 21-12-04

Serviços telefónicos destinados a números não geográficos 12-03-03
publicamente disponíveis num local fixo (mercado 19 - novo) 20-05-04

26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 14-12-04 16-07-04 21-12-04

Mercados grossistas de banda estreita

Originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo
(mercado 8)

12-03-04 26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 17-12-04 16-07-04 29-12-04

Terminação de chamadas em redes telefónicas públicas individuais
num local fixo (mercado 9)

12-03-04 26-07-04 28-05-04 22-07-04 25-06-04 03-09-04 08-07-04 17-12-04 16-07-04 29-12-04

Serviços de trânsito na rede telefónica pública fixa (mercado 10) 01-03-05 01-03-05 04-03-05 04-03-05 01-04-05 01-04-05 25-05-05 25-05-05 02-07-05 02-07-05

Mercados grossistas de banda larga

Fornecimento grossista de acesso desagregado
(incluindo acesso partilhado) a lacetes e sublacetes metálicos para oferta
de serviços em banda larga e de voz (mercado 11) 25-11-2004 25-11-2004 20-12-2004 30-03-2005 01-04-2005

Fornecimento grossista de acesso em banda larga (mercado 12) 25-11-2004 25-11-2004 22-12-2004 24-06-2005 24-06-2005

Mercados retalhistas de linhas alugadas 

Conjunto mínimo de linhas alugadas (mercado 7)  18-03-2005 17-03-2005 14-04-2005 08-07-2005 14-04-2005

Mercados grossistas de linhas alugadas

Mercado grossista dos segmentos terminais de linhas alugadas
(mercado 13) 18-03-2005 17-03-2005 08-07-2005 14-07-2005

Mercado grossista dos segmentos de trânsito de linhas alugadas
(mercado 14) 18-03-2005 17-03-2005 08-07-2005 14-07-2005

Mercados grossistas de serviços móveis

Acesso e originação de chamadas nas redes telefónicas móveis públicas
(mercado 15)

Terminação de chamadas vocais em redes móveis individuais
 (mercado 16) 27-12-2004 23-12-2004 04-02-2005 25-02-2005 08-03-2005

Mercado grossista nacional dos serviços de itinerância internacional
em redes públicas móveis (mercado 17)

Mercados grossistas de radiodifusão

Serviços de radiodifusão para a entrega de conteúdos difundidos
a utilizadores finais (mercado 18)

Fonte: ICP-ANACOM

Procedimentos Notificação Comentários da Notif. à Comissão
de consulta à Comissão Comissão Decisão de med. adoptadas

Quadro 1 – Mercados notificados, Portugal
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A evolução verificada para cada grupo de mercados concluí-
dos em 2005 foi a seguinte:

Mercados grossistas de banda larga (mercados 11 e 12)

Por Deliberação de 30 de Março de 2005 foi aprovada pelo
ICP-ANACOM a decisão relativa à definição dos mercados do
produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e impo-
sição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações
regulamentares no mercado grossista de acesso desagregado
(mercado 11 da Recomendação da Comissão 2003/311/CE,
de 11 de Fevereiro de 2003), tendo-se concluído que em
Portugal existe o mercado relevante de fornecimento gros-
sista de acesso desagregado (incluindo acesso partilhado)
a lacetes e sublacetes metálicos para oferta de serviços
em banda larga e de voz, sendo as empresas do Grupo PT
que actuam nesse mercado detentoras de PMS.

Em 24 de Junho de 2005 foi por sua vez aprovada a decisão
relativa à definição dos mercados do produto e mercados
geográficos, avaliações de PMS e imposição, manutenção,
alteração ou supressão de obrigações regulamentares no
mercado grossista de acesso em banda larga (mercado 12
da Recomendação da Comissão 2003/311/CE, de 11 de Feve-
reiro de 2003), tendo sido identificado como relevante, para
efeitos de regulação ex-ante e de acordo com os princípios
do direito da concorrência, o mercado de fornecimento
grossista de acesso em banda larga, que inclui os serviços
de acesso em banda larga suportados na rede telefónica
pública comutada e nas redes de distribuição por cabo,
abrangendo todo o território nacional e tendo sido concluído
que o Grupo PT tem PMS nesse mercado.

O ICP-ANACOM impôs às empresas do Grupo PT, actualmente
a PT Comunicações, S.A. (PTC), com PMS no mercado de
fornecimento grossista de acesso desagregado (incluindo
acesso partilhado) a lacetes e sublacetes metálicos para
oferta de serviços em banda larga e de voz as seguintes
obrigações regulatórias:

• Acesso e utilização de recursos de rede específicos;
• Transparência na publicação de informações, incluindo

propostas de referência;
• Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na

respectiva prestação de informações;

• Separação de contas quanto a actividades específicas
relacionadas com o acesso e/ou a interligação;

• Controlo de preços e contabilização de custos.

No mercado de fornecimento grossista de acesso em banda
larga foram impostas ao operador dominante as seguintes
obrigações regulatórias:

• Acesso e utilização de recursos de rede específicos;
• Transparência na publicação de informações, incluindo

propostas de referência;
• Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na

respectiva prestação de informações (1);
• Separação de contas quanto a actividades específicas

relacionadas com o acesso e/ou a interligação;
• Controlo de preços e contabilização de custos, incluindo

a aplicação de uma regra de “retalho-menos”, aplicáveis às
ofertas retalhistas de acesso em banda larga prestadas
por empresas do Grupo, suportadas em ADSL (Asymmetric
Digital Subscriber Line) ou em modem de cabo.

Mercados dos circuitos alugados (mercados 7, 13 e 14) 

Por Deliberação de 8 de Julho de 2005 foi aprovada
a decisão relativa à definição dos mercados do produto
e mercados geográficos, avaliações de PMS e imposição,
manutenção, alteração ou supressão de obrigações regu-
lamentares relativas aos mercados 7 (mercado retalhista de
circuitos alugados), 13 (mercado grossista dos segmentos
terminais de circuitos alugados) e 14 (mercado grossista
dos segmentos de trânsito de circuitos alugados) da
Recomendação da Comissão 2003/311/CE, de 11 de
Fevereiro de 2003.

Em consequência da análise efectuada, o ICP-ANACOM
identificou como relevantes o mercado retalhista de
circuitos alugados analógicos e circuitos digitais até 2 Mbps
(inclusive), abrangendo todo o território nacional (incluindo
circuitos CAM e rotas), o mercado grossista de segmentos
terminais de circuitos alugados analógicos e digitais, sem
distinção de capacidade, e o mercado grossista de segmen-
tos de trânsito analógicos e digitais, sem distinção de capa-
cidade, ambos abrangendo igualmente todo o território
nacional. Além disso, considerou-se que as empresas do
Grupo PT que actuam nestes mercados detêm PMS. 

(1) Incluindo pré-aviso de 30 dias para alterar ofertas grossistas – no caso de alterações
significativas nas ofertas grossistas, este prazo alarga-se para dois meses e o condiciona-
mento do lançamento de ofertas retalhistas à existência de ofertas grossistas equivalen-
tes na Rede ADSL PT.



No mercado do conjunto mínimo de linhas alugadas, o
ICP-ANACOM impôs as seguintes obrigações às empresas
com PMS:

• Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na
respectiva prestação de informações;

• Transparência na publicação de informações;
• Controlo de preços e contabilização de custos.

Nos mercados grossistas dos segmentos terminais e seg-
mentos de trânsito de linhas alugadas, o ICP-ANACOM impôs
as seguintes obrigações às empresas com PMS:

• Acesso e utilização de recursos de rede específicos;
• Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na

respectiva prestação de informações;
• Transparência na publicação de informações, incluindo

propostas de referência;
• Separação de contas quanto a actividades específicas

relacionadas com o acesso e/ou a interligação;
• Controlo de preços e contabilização de custos.

Mercado da terminação de chamadas vocais em redes

móveis individuais (mercado 16)

O ICP-ANACOM aprovou, em 25 de Fevereiro de 2005,
decisões que concluem pela existência de três mercados
relevantes distintos a que correspondem as redes móveis
dos três operadores de rede móvel em actividade em
Portugal – a TMN – Telecomunicações Móveis, S.A. (TMN),
a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A.
(Vodafone) e a Optimus – Telecomunicações, S.A. (Optimus).
Os três operadores em causa têm PMS nos respectivos
mercados grossistas de terminação.

Neste contexto, o ICP-ANACOM impôs às empresas com PMS
nos mercados de terminação as seguintes obrigações regu-
latórias:

• Dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso;
• Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na

respectiva prestação de informações;
• Transparência na publicação de informações;
• Controlo de preços (orientação para os custos) e conta-

bilização de custos; e
• Separação de contas.

Mercado dos serviços de trânsito na rede telefónica

pública num local fixo (mercado 10)

Através de Deliberação de 25 de Maio de 2005, no âmbito
da definição dos mercados relevantes, prevista no artigo
58.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, o ICP-ANACOM
definiu o mercado relevante e avaliou o PMS no mercado
de trânsito na rede telefónica pública fixa (mercado 10 na
listagem da Recomendação 2003/311/CE, de 11 de Feve-
reiro da Comissão Europeia), tendo a notificação das
medidas adoptadas à Comissão ocorrido em 2 de Junho
de 2005.

O ICP-ANACOM concluiu que o mercado de trânsito, cujo
âmbito geográfico é o território nacional e que inclui os
serviços de trânsito que um operador presta quando
transporta chamadas originadas e terminadas numa rede
diferente da sua, tem uma relevância meramente residual
(cerca de 1 por cento) no contexto dos mercados de inter-
ligação de banda estreita e apresenta uma situação concor-
rencial, não tendo sido detectados quaisquer problemas
ou falhas de mercado, pelo que foi decidido não definir
o mercado de trânsito como um mercado relevante para
efeitos de regulação ex-ante. Em concomitância, foram
suprimidas as obrigações ex-ante a que a PTC estava sujeita
ao abrigo do anterior quadro regulamentar. 

Oferta de referência do acesso ao lacete local

(ORALL) incluindo as condições de

operacionalização da oferta desagregada

do lacete local (OLL)

O Regulamento (CE) n.º 2887/2000, aprovado pelo
Parlamento Europeu e pelo Conselho, em 18 de Dezembro
de 2000, com o objectivo de intensificar a concorrência
e estimular a inovação tecnológica no mercado do acesso
local, através do estabelecimento de condições harmoni-
zadas para a OLL, exige, entre outras obrigações, que os
operadores com PMS publiquem uma ORALL, que dêem
resposta aos pedidos razoáveis de acesso desagregado aos
lacetes locais e recursos conexos, em condições transpa-
rentes, equitativas e não discriminatórias e que apliquem
preços de acesso desagregado ao lacete local e aos recursos
conexos com base numa orientação para os custos.
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Ao ICP-ANACOM cabe também fazer um adequado acompa-
nhamento do mercado no âmbito da OLL e fomentar uma
maior eficácia na implementação da oferta – factor deter-
minante para o aumento da concorrência no sector – já que,
em caso de necessidade, o regulador estará habilitado
a intervir de forma célere, impondo medidas correctivas
e protegendo os consumidores finais.

A actuação do ICP-ANACOM, no âmbito da OLL, incidiu de
uma forma gradual sobre prazos, preços, compensações,
processos e informação estatística – ou seja, os aspectos
relevantes para o sucesso desta oferta – de forma a criar os
incentivos adequados para uma efectiva utilização desta
oferta grossista, tornando-a mais flexível, permitindo um
ajustamento a diferentes modelos de negócio.

Esta actuação está resumida no diagrama seguinte:
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Prazos Preços Compensações Processos Informação Estatística

Dez 2004

Jan 2005

Fev 2005

Mar 2005

Abr 2005

Mai 2005

Jun 2005

Jul 2005

Ago 2005

Set 2005

Out 2005

Nov 2005

Dez 2005

Jan 2006

Fev 2006

Fonte: ICP-ANACOM

10 de Dezembro

Redução de prazos

(sentido provável da decisão)

17 de Fevereiro

Redução de prazos (decisão)

9 de Fevereiro

Redução de preços

(sentido provável da decisão)

13 de Abril

Redução de preços  (decisão)

24 de Junho

Análise de Mercado

Manutenção da obrigação

de orientação dos preços para

os custos

20 de Setembro

Proposta de ORALL para

2006 (decisão)

14 de Dezembro

Preços para 2006 (sentido

provável da decisão)

8 de Julho

Aumento de compensões

(sentido provável da decisão)

8 de Novembro

Condições de

operacionalização (decisão)

28 de Julho

Simplificação da denúncia do

contrato no âmbito da OLL

(sentido provável da decisão)

14 de Dezembro

Simplificação da denúncia do

contrato no âmbito da OLL

(decisão)

14 de Dezembro

Informação estatística sobre

OLL (sentido provável da

decisão)

7 de Fevereiro

Informação estatística sobre

OLL (decisão)
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Em 2005, o ICP-ANACOM interveio no sentido de reduzir
os factores que impediam um maior sucesso no desen-
volvimento da OLL e uma concorrência efectiva no mercado.

O ICP-ANACOM considerou que alguns aspectos da ORALL
mereciam, uma vez que já existem ofertas de retalho
suportadas naquela oferta e alguma experiência acumu-
lada, uma revisão ou actualização (com especial atenção
para necessárias melhorias para os processos, tendo em
conta a recente implementação dos sistemas de informação
e de processamento automático de pedidos, para os preços
e para a qualidade de serviço da oferta). 

No início de 2005, consubstanciada na Deliberação de 13
de Abril, foi realizada uma análise dos preços da oferta
grossista em vigor que conduziu às alterações definidas
para a ORALL. Para tal, foi fundamental a decisão, de 31 de
Março, relativa à manutenção das obrigações regula-
mentares no mercado grossista de acesso desagregado
(mercado 11), nomeadamente da obrigação de orientação
dos preços para os custos, bem como as alterações de preços
nas ofertas grossistas a jusante, às evoluções na própria
oferta, nomeadamente ao nível do sistema de informação
e de tratamento automático de encomendas e às reduções
de preços em alguns Estados-Membros. 

A referida decisão referente a alterações de preços a intro-
duzir pela PTC na ORALL permitiu uma redução de 60 por
cento no preço da instalação e de 18,7 por cento no preço
da mensalidade do lacete local, bem como a reformulação
das condições de prestação do serviço de transporte de
sinal (permitindo, na maioria dos casos, reduções nos preços
da instalação e mensalidade). Adicionalmente, eliminou-se
o preço de desinstalação do lacete local. 

Também no sentido de garantir a consolidação de condições
adequadas à existência de concorrência no mercado, foi
aprovada, por Deliberação de 8 de Novembro de 2005, uma
decisão relativa às condições de operacionalização da OLL,
nos termos da qual a PTC deve alterar a ORALL. As altera-
ções definidas prendem-se com a necessidade de garantir
a defesa dos interesses dos utilizadores finais e a consoli-
dação de condições adequadas à existência de concorrência
no mercado, nomeadamente através da fixação de compen-
sações por incumprimento dos níveis de qualidade de ser-
viço definidos na oferta. 

Entre outros aspectos, foi determinado que, nos casos em
que, por responsabilidade da PTC ou de empresas suas
subcontratadas, o cliente final fique sem serviço durante
mais de 30 minutos durante ou imediatamente após
o processo de desagregação do lacete ou a portação do
número e a desagregação do lacete não ocorram na mesma
janela acordada, deve aquela empresa compensar o opera-
dor ou prestador de serviço em 38 euros e com um vinte
e quatro avos (1/24) desse valor, por cada hora adicional
corrida de indisponibilidade do serviço. 

Esta Deliberação estabeleceu igualmente a obrigação de
a PTC remeter ao ICP-ANACOM um relatório trimestral sobre
os níveis de qualidade prestados no âmbito da ORALL e as
compensações em que incorreu.

No mesmo sentido, a simplificação dos processos que
envolvem a denúncia ou alteração contratual foi também
objecto de Deliberação no âmbito da OLL – por decisão de
14 de Dezembro de 2005, referente ao processo de
denúncia do contrato no âmbito da OLL – tendo-se alinhado
o processo de denúncia do contrato (acesso completo) ou de
autorização do assinante (acesso partilhado) com o
deliberado por esta Autoridade no âmbito de outras ofertas
como a portabilidade, a pré-selecção e a ORLA. Nos termos
desta decisão, a PTC inicia o processo de fornecimento do
lacete local no momento em que recebe o pedido de
encomenda por parte do operador escolhido pelo utilizador
final, sem verificar previamente da validade das denúncias
ou autorizações dos clientes, como acontecia até aqui,
eliminando um dos factores de introdução de atrasos no
fornecimento de lacetes.

O ICP-ANACOM aprovou ainda um sentido provável de
Deliberação, em 14 de Dezembro, sobre a informação que
a PTC e os outros operadores têm que apresentar ao regu-
lador no âmbito da ORALL, habilitando o ICP-ANACOM com
informação actualizada e pormenorizada sobre os prazos
praticados nos vários serviços relacionados com o lacete
local, necessárias para o acompanhamento do mercado. 

Visando incentivar os modelos de negócio que apostam no
investimento em infra-estrutura, o ICP-ANACOM decidiu, em
13 de Abril de 2006, reduzir os preços que a PTC cobra aos
operadores alternativos pelo lacete local a partir de 1 de
Janeiro de 2006. A decisão consubstancia reduções da



mensalidade do lacete local para 8,99 euros, 7,5 por cento
inferior ao valor em vigor em 2005 e cerca de 16 por cento
abaixo do preço que o ICP-ANACOM definiu, também em
2005, para a ORLA. No acesso partilhado, a mensalidade
reduz-se em 15 por cento, passando para 2,51 euros. 

Os preços definidos pelo regulador para a OLL traduzem
uma melhoria face à proposta apresentada pela PTC, que
pretendia manter em vigor durante 2006 os mesmos preços
de 2005. Os preços praticados nesta oferta grossista
– resultantes de um movimento muito rápido de aproxima-
ção às condições que se consideram adequadas, tendo em
conta as características específicas da realidade portuguesa
– encontram-se no quartil inferior dos preços verificados
a nível comunitário, como se pode observar nos seguintes
gráficos: 
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Gráfico 2 – Mensalidade referente ao lacete local (acesso completo) – comparação UE15
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Gráfico 3 – Preços de instalação referente ao lacete local (acesso completo) - comparação UE15

80 €

60 €

40 €

20 €

0 €

Fonte: Cullen International – Fevereiro 2006

120 €

100 €

Es
pa

nh
a

H
ol

an
da

P
o

rt
u

g
a

l

It
ál

ia

D
in

am
ar

ca

R
ei

no
 U

ni
do

A
le

m
an

ha

Fr
an

ça

B
él

gi
ca

Ir
la

nd
a

G
ré

ci
a

Fi
nl

ân
di

a

Lu
xe

m
bu

rg
o

Su
éc

ia

Á
us

tr
ia

140 €

160 €



Relatório de Regulação
Comunicações electrónicas

Pode considerar-se que o amplo conjunto de medidas
tomadas pelo ICP-ANACOM ao nível da OLL foram determi-
nantes para permitir aos operadores alternativos ultra-
passarem constrangimentos ao nível do acesso, melhorando
a situação concorrencial, designadamente no mercado da
banda larga. 

Com efeito, as intervenções na OLL durante o ano de 2005
resultaram num aumento da confiança e certeza dos ope-

radores e prestadores de serviços, que passaram a ter maior
interesse e a investir de forma significativa nesta oferta
e desenvolveram ofertas comerciais competitivas.

O acrescido interesse dos operadores pode ser aferido pela
evolução, em 2005, do número de lacetes desagregados,
que ascendiam a 72.019 no final do ano, valor cerca de oito
vezes superior aos 8.780 lacetes desagregados que exis-
tiam no final de 2004.

A par do incremento do número de lacetes desagregados,
aumentou também o número de operadores interessados
em chegar directamente aos utilizadores finais, através
da OLL, o qual mais do que duplicou ao longo de 2005.
De facto, no final de Dezembro eram já seis os operadores
que se encontravam co-instalados em centrais da PTC para
efeitos da OLL, tendo, o número de centrais com operadores
co-instalados, aumentado de 57, em Dezembro de 2004,
para 184 no final de 2005. 

O crescimento acentuado do ritmo de desagregação de
lacetes decorreu, assim, em boa medida do conjunto de alte-
rações regulatórias levadas a cabo pelo ICP-ANACOM em
2005, que permitiram uma substancial redução dos preços
da instalação e da mensalidade do lacete local, além de
terem determinado uma redução dos prazos de disponibili-
zação e uma simplificação dos processos. 

É importante referir ainda que as ofertas de retalho basea-
das na OLL têm evoluído significativamente em termos
de largura de banda disponibilizada, tendo tal sido possível
na sequência da decisão do ICP-ANACOM em permitir
a instalação de equipamento ADSL 2+ nas centrais da PTC.
Os dados apurados mostram que dos cerca de 72.000
acessos desagregados que existiam em Dezembro de 2005
aproximadamente 69.000 eram de banda larga. O lança-
mento de ofertas no retalho com débitos iguais ou supe-
riores a 2 Mbps originou uma evolução do débito da genera-
lidade das ofertas de retalho, cuja oferta de referência
assentava nos 512 kbps para os 2 Mbps. 

A utilização da desagregação do lacete local permite aos
novos prestadores chegar directamente a casa dos clientes e
desenvolver ofertas mais concorrenciais de voz e banda larga.

Gráfico 4 – Evolução do número de lacetes locais desagregados
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Deve ser assinalado neste contexto que, ao longo de 2005,
apesar de se ter verificado, face a 2004, um acréscimo do
tráfego telefónico de voz de acesso indirecto (em minutos)
gerado pelos prestadores alternativos, o aumento do tráfego
total de voz originado pelos mesmos ficou, pela primeira
vez, a dever-se sobretudo ao acréscimo do respectivo tráfego
de voz de acesso directo. Esta nova tendência pode ser atri-
buída nomeadamente, às novas ofertas baseadas na ORALL
e na Rede ADSL PT, de que se fala no ponto seguinte.

De facto verificou-se que, em 2005, um em cada três novos
acessos de banda larga foram instalados pelos prestadores
alternativos (um em cada dois acessos no quarto trimestre
de 2005), embora se deva referir que o crescimento da quota
marginal dos novos prestadores se deveu também ao cres-
cimento significativo das ofertas de acesso através de modem
por cabo alternativas ao Grupo PT. 

Este resultado traduziu-se em benefícios significativos para
os consumidores, designadamente, redução de preços,
aumento do número de pacotes com vários serviços e gene-
ralização de ofertas com maiores capacidades de débito.
Refira-se, em particular, o aparecimento de ofertas conjun-
tas de voz e banda larga em condições extremamente com-
petitivas e que, em alguns casos, proporcionaram reduções
de preços ao consumidor final de cerca de 50 por cento.

Oferta grossista rede ADSL da PT

Constitui uma prioridade do ICP-ANACOM assegurar o desen-
volvimento de forma sustentada e concorrencial dos serviços
ADSL prestados aos utilizadores finais, com o objectivo de
promover a universalidade do acesso à Internet em banda
larga e garantir aos utilizadores finais o máximo benefício em
termos de escolha, preço e qualidade na oferta deste serviço.

Com este objectivo, o ICP-ANACOM procurou assegurar
a existência de várias ofertas e condições, ao nível gros-
sista, complementares e coerentes entre si, fomentando
a possibilidade de escolha entre alternativas distintas ao nível
grossista, que requerem diferentes níveis de investimento
e que, em contrapartida, viabilizam distintos níveis de dife-
renciação e criação de valor nas ofertas disponibilizadas aos
utilizadores finais. Os operadores alternativos podem assim
optar pelo melhor ajustamento às suas capacidades de inves-
timento e, eventualmente, pela migração de uma forma de

acesso para o nível imediatamente superior, através do
investimento em infra-estrutura própria, adicionando
subsequentemente valor às suas ofertas à medida que
sobem na cadeia. 

Enquadra-se neste contexto a actuação do ICP-ANACOM
a nível da oferta grossista Rede ADSL PT no decurso do ano
de 2005.

Como já foi referido, quando se abordaram as análises de
mercado o ICP-ANACOM deliberou, em 31 de Março de 2005,
sobre a existência de PMS por parte do Grupo PT no
fornecimento grossista de acesso em banda larga (mercado
12), estando as empresas desse grupo sujeitas a várias
obrigações, entre as quais se destacam as obrigações de
acesso em vários pontos da rede, de transparência na
publicação de informações, incluindo propostas de referên-
cia, de não discriminação na oferta de acesso e interligação
e de controlo de preços.

De salientar que este mercado, relevante para efeitos de
regulação ex-ante, inclui todos os serviços de acesso em
banda larga, quer sejam suportados na rede telefónica
pública comutada (serviços ADSL) quer sejam suportados
nas redes de distribuição por cabo. 

Refira-se ainda que o Grupo PT está impedido de lançar
ofertas de banda larga na rede de cabo enquanto não
existirem ofertas similares na oferta grossista Rede ADSL
PT. Este tipo de regulação tem por objectivo permitir que as
ofertas possam ser replicadas, de uma forma célere, pelos
restantes operadores. Acresce que os preços desta oferta
grossista deverão respeitar a regra de retalho-menos, que
deve ser aplicada tendo como referência todas as ofertas
retalhistas de acesso em banda larga suportadas na rede
telefónica pública comutada e na rede de distribuição por
cabo das empresas do Grupo PT.

É de referir que algumas medidas tomadas em 2004 – como
a imposição da oferta de uma classe de 2 Mbps no sentido
descendente e a proibição de comercialização de ofertas
retalhistas de banda larga de 1 e 2 Mbps sobre a rede de
distribuição de cabo antes da entrada em vigor das corres-
pondentes condições grossistas na oferta Rede ADSL PT
– produziram efeitos importantes na evolução do mercado
em 2005, em particular no que se refere ao aparecimento
de ofertas retalhistas com maiores débitos. 
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Já em 2005, na sequência de uma iniciativa da PTC em
aumentar, de uma forma generalizada, os débitos das
ofertas de banda larga, o ICP-ANACOM deliberou, em 24 de
Junho, não se opor à entrada em vigor dessas ofertas no
retalho, desde que a PTC alterasse a oferta grossista Rede
ADSL PT, no sentido de reduzir para 7,05 euros o preço
máximo da mensalidade do acesso local com agregação ATM
e estender por seis meses a gratuitidade para os presta-
dores dos pedidos de alteração de débito previstos para as
classes de 2, 4 e 8 Mbps. Esta decisão teve por objectivo
garantir a coerência com outras ofertas e os incentivos de
investimento adequados. 

O ICP-ANACOM procurou assegurar a existência de várias
ofertas grossistas complementares e coerentes entre si – IP,
ATM e OLL – proporcionando incentivos aos operadores para,
através do investimento em infra-estrutura própria, subir
na escada de investimento, permitindo níveis crescentes
de diferenciação das ofertas disponibilizadas aos utiliza-
dores finais.

Para alcançar o objectivo de facilitar o processo de migração
dos clientes de banda larga entre os vários prestadores do
serviço, o ICP-ANACOM entendeu – decisão de 28 de Julho –
dever a PTC alterar a sua oferta grossista de banda larga
Rede ADSL PT, no sentido de desencadear o processo de
migração do cliente logo que recebe o pedido do operador
para o qual o cliente deseja migrar. A inversão de papéis que
o regulador pretendeu consagrar, fazendo com que o pro-
cesso de migração se inicie quando o operador que vai
ganhar o cliente entrega o pedido de provisão à PTC, faci-
litará o processo de migração de clientes entre operadores.

Em 23 de Agosto de 2005, a PTC propôs novas alterações
à oferta Rede ADSL PT, desta vez direccionadas para as classes
de serviço com contenção 1:10 e 1:20 (ou seja, para as classes
dirigidas para um segmento empresarial). Entre as alterações
comunicadas destacam-se o lançamento de três novas classes
de acesso, a redução dos preços das classes oito e nove e
ajuste das suas taxas de contenção máximas, a desconti-
nuação por migração de cinco classes de acesso e o lança-
mento de dois níveis de qualidade de serviço adicionais
relativos à reposição de serviço.

Face à análise efectuada, o ICP-ANACOM considerou, na Deli-
beração de 13 de Outubro de 2005, ser necessário garantir

a coerência com outras ofertas, determinando estender a
gratuidade para os prestadores dos pedidos de alteração de
débito previstos para as classes 2 Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps,
a qualquer alteração de débito; que a evolução para classes
de serviços com débitos mais elevados não deve, per se,
implicar a descontinuação das classes de serviço existentes;
e que as mensalidades do acesso local das várias classes de
serviço não são, à partida, coerentes entre si, justificando
a revisão global dos preços.

As alterações definidas pelo ICP-ANACOM neste âmbito,
como a imposição à PTC da oferta de um maior número de
pontos de acesso à rede, as reduções de preços na oferta
grossista Rede ADSL PT, a introdução de novas classes de
débito e a alteração de procedimentos que visam facilitar a
migração de clientes entre operadores, incumbindo a PTC de
desencadear o processo logo que recebe o pedido de
provisão por parte do prestador escolhido pelo cliente,
permitiram reunir um conjunto de condições que facilitaram
o desenvolvimento da actividade dos novos operadores. 

A intervenção do ICP-ANACOM ao nível desta oferta
grossista – a par, naturalmente, da criação de condições
mais adequadas para o desenvolvimento de ofertas
baseadas no acesso ao lacete local – proporcionou
benefícios claros para os consumidores finais, traduzidos
num forte aumento da penetração da banda larga e no
lançamento de novas ofertas com débitos mais elevados.
Em particular, a classe de 2 Mbps tornou-se, ao longo do
segundo semestre de 2005, a mais utilizada no nosso país
– correspondendo a cerca de 50 por cento dos acessos ADSL
– o que demonstra uma alteração qualitativa importante para
os consumidores.

De acordo com os dados do mercado, o ADSL foi o principal
responsável, em 2005, pelo crescimento da Internet em
Portugal. Entre o final de 2004 e o final de 2005, três em
cada quatro novos clientes de banda larga optaram pelo
acesso através do ADSL, resultando num crescimento homó-
logo de 66 por cento.



Oferta de referência do serviço de circuitos

alugados (ORCA)

Os circuitos alugados constituem um serviço fundamental,
sobre o qual se suportam a generalidade dos serviços de
telecomunicações, uma vez que são utilizados pelos opera-
dores como infra-estruturas essenciais para o desenvolvimento
das suas próprias redes e, assim, dos serviços no retalho.

Considerando a importância deste mercado, o ICP-ANACOM,
ainda em 2004, interveio no tarifário do serviço de aluguer
de circuitos alugados, definindo uma estrutura de descontos
que garantia a existência de condições concorrenciais e não
discriminatórias na oferta de circuitos alugados.

Posteriormente, foi aprovada, por Deliberação de 8 de Julho
de 2005, a decisão relativa à definição dos mercados do
produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e impo-
sição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações
regulamentares relativa aos mercados 7 (mercado retalhista
de circuitos alugados), 13 (mercado grossista dos segmen-
tos terminais de circuitos alugados) e 14 (mercado grossista
dos segmentos de trânsito de circuitos alugados) da Reco-
mendação da Comissão 2003/311/CE, de 11 de Fevereiro
de 2003.

Em consequência da análise efectuada em 2004 e início de
2005, o ICP-ANACOM identificou, na decisão de 8 de Julho
de 2005, como relevantes o mercado retalhista de circuitos
alugados e os mercados grossistas de segmentos terminais
e segmentos de trânsito de circuitos alugados, tendo-se
considerado que as empresas do Grupo PT que actuam
nestes mercados detêm PMS. Por conseguinte, concluiu-se
dever impor a estas empresas um conjunto de obrigações
(nomeadamente não discriminação, transparência, e
controlo de preços e contabilização de custos, separação de
contas), destacando-se, em relação aos mercados
grossistas, a obrigação de publicação de uma oferta de
referência de circuitos alugados (ORCA). 

No cumprimento desta obrigação, a PTC enviou ao ICP-ANACOM
uma proposta de ORCA, tendo esta autoridade, após análise
da mesma, imposto, a 8 de Setembro, a revisão do tarifário
proposto, por não estar de acordo com o exposto na supra-
-referida decisão de 8 de Julho de 2005. 

Em 16 de Março de 2006, o ICP-ANACOM aprovou um sentido
provável de Deliberação sobre a ORCA em que prevê uma
redução média de preços de circuitos alugados de cerca de
18 por cento.
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Gráfico 6 – Preços dos circuitos digitais de 2 Mbps ao nível da UE (UE15) (2)
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Gráfico 5 – Preços dos circuitos digitais de 64 kbps ao nível da UE (UE15) (2)
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(2) PT – preço praticado em Portugal pela PTC na data de fecho deste relatório.
PT – 2006 – preço que resulta da redução de preços prevista no sentido provável de
deliberação sobre alterações à ORCA, de 16 de Março de 2006.

Tendo em conta esta redução, os preços do serviço de linhas
alugadas em Portugal encontram-se geralmente abaixo da
média da UE15, especialmente para distâncias curtas e débitos
baixos. Nos Gráficos seguintes apresenta-se a comparação

dos preços em Portugal e nos restantes Estados-Membros
da UE, tendo-se por referência os preços actuais e os preços
que constam do sentido provável da Deliberação:
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Gráfico 8 – Preços dos circuitos digitais de 155 Mbps ao nível da UE (UE15) (2)
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Gráfico 7 – Preços dos circuitos digitais de 34 Mbps ao nível da UE (UE15) (2)
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Preços de referência de interligação (PRI),

incluindo especificações para a interligação

por capacidade (tarifa plana)

Serviços de originação e terminação de chamada

PRI 2005

Por Deliberação de 17 de Fevereiro de 2005, foram defi-
nidos os preços máximos para os serviços de interligação,
que se consubstanciaram numa redução média global dos

preços de, aproximadamente, 10 por cento, resultante da
redução dos preços de interligação e do alargamento da
duração do horário económico em 2 horas (o horário normal
passou a ser aplicável entre as 9:00h e as 19:00h dos dias
úteis, e o horário económico nos restantes períodos; ante-
riormente a transição entre horários dava-se às 21:00h).
Os preços máximos determinados pelo ICP-ANACOM apre-
sentam-se no quadro seguinte.

De acordo com o deliberado, os preços de activação de
chamada deveriam ser, no máximo 0,60 cêntimos de euro
para a interligação a nível local, 0,70 cêntimos de euro para
a interligação em trânsito simples e 0,80 cêntimos de euro
para a interligação em trânsito duplo, aplicáveis aos serviços
de terminação e originação de chamada. A facturação seria
efectuada ao segundo a partir do primeiro segundo. 

PRI 2006 

Foi aprovada, em 21 de Abril de 2006, a Deliberação
referente às alterações a introduzir na PRI 2006, no qual foi
definido o tarifário aplicável aos serviços de originação e
terminação de chamada a integrar a PRI 2006 (vide quadro
seguinte), os quais se consubstanciaram numa redução
média de preços de aproximadamente 5,1 por cento.

Local 0,64 0,41 0,64 0,41

Trânsito simples 0,93 0,58 0,93 0,58

Trânsito duplo 1,44 0,88 1,44 0,88

Unidade: Cêntimos de euro sem IVA.

Fonte: ICP-ANACOM

Terminação (preço por minuto) Originação (preço por minuto)

Quadro 3 – Preço por minuto, com base numa chamada de 3 minutos – PRI 2006

H. Normal H. Económico H. Normal H. Económico
Nível

Local 0,68 0,43 0,68 0,43

Trânsito simples 0,97 0,61 0,97 0,61

Trânsito duplo 1,47 0,90 1,47 0,90

Unidade: Cêntimos de euro sem IVA.

Fonte: ICP-ANACOM

Terminação (preço por minuto) Originação (preço por minuto)

Quadro 2 – Preço por minuto, com base numa chamada de 3 minutos – PRI 2005

H. Normal H. Económico H. Normal H. Económico
Nível



Os preços de activação de chamada definidos devem ser, no
máximo 0,57 cêntimos de euro para a interligação a nível
local, 0,66 cêntimos de euro para a interligação em trânsito
simples e 0,76 cêntimos de euro para a interligação em
trânsito duplo, aplicáveis aos serviços de terminação de
chamada e originação de chamada. A facturação é
efectuada ao segundo a partir do primeiro segundo. O
horário normal mantém-se aplicável entre as 9:00h e as
19:00h dos dias úteis, e o horário económico nos restantes
períodos, como definido na PRI 2005.

De notar ainda a evolução verificada nos preços dos
serviços de interligação desde o início da década. Os preços
máximos definidos pelo ICP-ANACOM permitiram a
manutenção de uma tendência fortemente decrescente
desde 2001, conforme ilustrado no gráfico seguinte.

A redução gradual dos preços de interligação (diminuição de
aproximadamente 42 por cento desde 2001 até à data (4),
resultante da redução de 39 por cento para a terminação
e de 47 por cento para a originação) contribuiu significativa-
mente para o desenvolvimento do mercado e do estabeleci-
mento de condições de concorrência efectiva e sustentável,
das quais terá resultado a diminuição das barreiras à entrada
para os operadores alternativos (em particular, os que ofere-
cem serviços de pré-selecção). Em concomitância, releva-se
o impacto das medidas adoptadas nos mercados retalhistas
de banda estreita, em particular o desenvolvimento de um

leque de escolhas mais alargado para o utilizador final e a
diminuição dos preços dos serviços disponibilizados ao utili-
zador final. 

Os preços máximos assim definidos constituíram reduções
significativas face aos prevalecentes em 2001 – situando-
-se hoje abaixo dos valores médios praticados na UE (vide
gráficos seguintes) – criando condições adequadas para os
operadores alternativos, tendo em conta as características
específicas da realidade portuguesa.
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Gráfico 9 – Evolução dos preços médios por minuto, para uma chamada de 3 minutos (3)

(Evolução dos preços médios de interligação)

Unidade: Cêntimos de euro

Fonte: Cálculo ICP-ANACOM com base nos preços inscritos na PRI de cada ano e Deliberação relativa à PRI 2006.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Os valores de 2005 e 2006 não são
directamente comparáveis com os
anteriores a 2005, em virtude do
alargamento do horário económico
(HE), em duas horas, determinado pelo
ICP-ANACOM em 2005 (HE passou
a ser definido das 19h às 9h, ao invés
das 21h às 9h).
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(3) Adoptaram-se os perfis de tráfego estimados pela PTC para 2006 para efeitos de
ponderação, para o período 2005/2006. Para o período 2001/2004 adoptaram-se os
perfis apresentados pela PTC para 2004. A adopção de diferentes perfis de tráfego,
embora não permita manter a comparabilidade dos valores entre 2004 e 2005, permite
reflectir o alargamento do horário económico ocorrido em 2005.

(4) Cálculos com base no preço médio, por minuto, para uma chamada de três minutos,
decorrentes da aplicação do tarifário de interligação em vigor em cada ano.
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A evolução significativa dos preços médios de interligação
ocorrida no período 2001/2005 repercutiu-se igualmente
no posicionamento relativo de Portugal face aos restantes
países da UE. Em 2006, os preços máximos definidos pelo
ICP-ANACOM na Deliberação referente a alterações a intro-
duzir na PRI 2006 consubstanciam-se em desvios de -8 por

cento face à média da UE15, quer para a terminação, quer
para a originação, enquanto que os preços médios que vigo-
raram em 2001 representavam desvios de aproximada-
mente 6 por cento para a terminação e 10 por cento para
a originação (vide gráficos seguintes).

Gráfico 10 – Comparação do preço médio por minuto para uma chamada de 3 minutos, dos preços máximos ICP-ANACOM PRI 2006,

com as práticas correntes da UE
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Serviço de facturação, cobrança e risco de não cobrança

PRI 2005

Relativamente aos preços definidos para os serviços de factu-
ração e cobrança para os serviços de chamadas com custos
partilhados, e as tipologias de chamadas para os quais estão
definidos, o ICP-ANACOM estabeleceu preços máximos com
base nas componentes: (i) custo associado à actividade de
facturar e cobrar e (ii) custo associado ao risco de não cobrança,
nomeadamente o custo decorrente da constituição de provi-
sões para fazer face a tal risco.

Os preços estabelecidos são:

a) 3,03 cêntimos de euro, por chamada, para os serviços de
chamadas com custos partilhados, em que o custo a
suportar pelo chamador é inferior ou igual a local PT (tal
como definido no tarifário da PTC);

b) 3,89 cêntimos de euro, por chamada, para os restantes
serviços especiais não gratuitos.

Os preços assim definidos representaram, face aos preços
inscritos na PRI 2004, diminuições de 17 por cento e 25 por
cento, para os serviços referidos nas alíneas (i) e (ii) supra,
respectivamente, uma variação justificada, em grande parte,
pela evolução verificada nos montantes relativos a provisões
para suportar o risco da não cobrança.

PRI 2006 

Através da Deliberação relativa a alterações a introduzir na
PRI 2006, aprovada em 21 de Abril de 2006, foram defini-
dos novos preços para os serviços de facturação e cobrança
para os serviços de chamadas com custos partilhados, e as
tipologias de chamadas para os quais estão definidos, com
base nas componentes de custo referidas anteriormente.
Assim, foram estabelecidos os preços máximos de:

c) 3,08 cêntimos de euro, por chamada, para os serviços de
chamadas com custos partilhados, em que o custo a supor-
tar pelo chamador é inferior ou igual a local PT (tal como
definido no tarifário da PTC);
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Gráfico 11 – Comparação do preço médio por minuto para uma chamada de 3 minutos com as práticas da UE, 2001
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d) 3,44 cêntimos de euro, por chamada, para os restantes
serviços especiais não gratuitos, nomeadamente servi-
ços de apoio a cliente, serviços informativos, serviços de
acesso universal e serviços de chamadas com custos
partilhados em que o custo para o utilizador é superior ao
de uma chamada local efectuada no âmbito do serviço
universal, prestados pelos operadores/prestadores de
serviços de comunicações electrónicas. 

Os preços assim definidos consubstanciaram variações apro-
ximadas de 2 por cento e -12 por cento para cada uma das
gamas de numeração referidas, face à PRI 2005. Foi adicio-
nalmente imposto à PTC que clarificasse, nas condições
estabelecidas na PRI, que os preços aí referidos incluem
a componente relativa ao risco de não cobrança.

Preços de pré-selecção

PRI 2005

O ICP-ANACOM, reconhecendo que o preço associado à pré-
-selecção, o qual não tinha sofrido alterações desde a sua
definição em 2000, não se encontrava em níveis adequados
e que tal preço é importante no reforço das condições
concorrenciais, entendeu que o preço de activação da pré-
-selecção deveria sofrer uma redução para 5,60 euros,
permitindo um alinhamento com as práticas correntes euro-
peias (vide gráfico seguinte).

Gráfico 12 – Práticas correntes europeias referentes à activação de pré-selecção em 2004 (UE15)
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PRI 2006

Tendo em consideração a diminuição do custo unitário
estimado para a prestação do serviço de pré-selecção
apresentado pela PTC, relacionado com o aumento expec-
tável da procura, e atendendo, ainda, à agilização do pro-
cesso de solicitação da pré-selecção alcançado com o acordo
para a simplificação dos processos de mudança do prestador

do serviço celebrado entre a PTC e a maioria dos operadores,
o ICP-ANACOM aprovou, em 21 de Abril de 2006, a Delibe-
ração na qual foi estabelecida o preço máximo da activação
da pré-selecção de 5,10 euros, do qual resulta uma diminui-
ção de 9 por cento face ao preço constante da PRI 2005
e uma maior aproximação às práticas correntes europeias
(vide gráfico seguinte).

Preços de portabilidade

PRI 2005

Tendo em consideração as práticas europeias, de acordo com
informação recolhida em Outubro de 2004 – e não encon-
trando justificação para que o preço orientado para os custos
de um serviço incremental no processo de desligar um
cliente possa ser superior ao preço praticado pela Entidade

de referência que foi, com fins comerciais, constituída para
processar unicamente pedidos de portabilidade e que presta
um serviço, nesta perspectiva, mais complexo – o ICP-ANACOM
determinou manter o preço previamente em vigor, de 15 euros,
entendendo que o preço máximo definido para a portabili-
dade se encontra alinhado com média comunitária (vide grá-
fico seguinte) e propondo-se a acompanhar a evolução dos
custos, condições de prestação do serviço e práticas euro-
peias, podendo vir a intervir sempre que tal se justificar.
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Gráfico 13 – Práticas correntes europeias referentes à activação de pré-selecção em 2005 (UE15)
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PRI 2006

Tendo em consideração (i) o racional subjacente à Deliberação
relativa às alterações de preços a introduzir na PRI 2005,
em particular no tocante ao preço de activação da portabili-
dade; (ii) o acordo celebrado para a simplificação do processo
de mudança de prestador de serviços; e (iii) a expectável dimi-
nuição de custos associados à portabilidade, o ICP-ANACOM,

aprovou, em 21 de Abril de 2006, a Deliberação relativa a
alterações a introduzir na PRI 2006, na qual se estabeleceu
o preço máximo para a portação de um acesso simples em
13,60 euros, o que representou uma diminuição de aproxima-
damente 9 por cento face ao preço constante da PRI 2005
e um acompanhamento das práticas correntes europeias,
conforme gráfico seguinte.

Gráfico 14 – Práticas correntes europeias referentes aos preços aplicáveis à portabilidade (acesso simples), UE15 – 2004
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Preços de portação decorrentes de custos administrativos

Gráfico 15 – Práticas correntes europeias referentes aos preços aplicáveis à portabilidade (acesso simples), UE15 – 2005

10 €

5 €

0 €

20 €

15 €

25 €

30 €

PR
I 2

0
0

5

It
ál

ia

D
in

am
ar

ca

R
ei

no
 U

ni
do

A
le

m
an

ha

Fr
an

ça

B
él

gi
ca

Ir
la

nd
a

G
ré

ci
a

Fi
nl

ân
di

a

Lu
xe

m
bu

rg
o

Su
éc

ia

Á
us

tr
ia

H
ol

an
da

Es
pa

nh
a

Pr
eç

o
 IC

P-
A

N
A

CO
M

Portação acesso simples

13.62

26.41

22.46 21.76

17.96
15.20 15.00 14.38 13.18 13.60 12.32 10.00 9.97 9.64 9.08

5.81

2.50

Fonte: ICP-ANACOM

Média UE15 s/PT



Especificações para a interligação por capacidade

– tarifa plana de interligação 

Tendo em consideração a evolução do mercado das comuni-
cações electrónicas e o aparecimento de produtos e serviços
competitivos e inovadores ao nível do retalho, que o modelo
de interligação temporizado actualmente utilizado não per-
mitiria replicar totalmente por parte dos operadores concor-
rentes do Grupo PT, afigurou-se necessária a introdução de
um modelo de interligação não temporizado, que permita aos
operadores concorrentes do Grupo PT replicar de forma com-
petitiva determinadas ofertas e campanhas lançadas pelo
Grupo PT. Assim, no contexto da decisão do ICP-ANACOM
relativa à imposição de obrigações nos mercados grossistas
de originação e terminação, foi imposta ao Grupo PT a obriga-
ção de disponibilização de um modelo de interligação por capa-
cidade, em alternativa ao modelo de interligação tempori-
zado (i. e., baseado na duração das chamadas comutadas). 

A sua introdução contribuirá, em princípio, para que os ope-
radores façam uma gestão mais eficiente dos recursos de
interligação, adequando-os consoante as suas necessida-
des e perfis de tráfego, possibilitando a todos a oferta de
produtos e serviços inovadores e estimulando a utilização
da rede fixa, com o benefício último dos utilizadores e con-
tribuindo também para criar condições de concorrência. 

Por Deliberação de 24 de Junho de 2005, foi aprovado o lan-
çamento de uma consulta pública sobre oferta de inter-
ligação por capacidade (tarifa plana de interligação), tendo
o ICP-ANACOM, por Deliberação de 12 de Outubro de 2005,
aprovado o relatório da mesma e o sentido provável de deci-
são sobre alterações à PRI de forma a incluir a interligação
por capacidade.

O modelo de interligação por capacidade consiste na oferta
transparente e não-discriminatória da PTC aos OPS, de uma
determinada capacidade de serviços de interligação em alter-
nativa ao modelo de interligação temporizado, nos pontos
geográficos de interligação (PGI) previstos na PRI, com um
preço fixo (i. e., tarifa plana de interligação). A tarifa plana
de interligação é função da capacidade contratada e inde-
pendente do volume/duração do tráfego efectivamente cur-
sado, sendo a capacidade contratada medida em múltiplos
da unidade elementar de capacidade constituída por um
circuito de 2 Mbps. 

O modelo de interligação por capacidade é válido para o trá-
fego de voz e para o tráfego de acesso à Internet de banda
estreita (dial-up) e implica a colocação à disposição pela
PTC, dos recursos de rede destinados a satisfazer os pedi-
dos de interligação dos operadores que contratam uma
determinada capacidade para cursarem o tráfego elegível,
de acordo com os objectivos de qualidade e disponibilidade
acordados, implicando também o pagamento de um preço
por transbordo de tráfego, no sentido de promover uma
utilização eficaz e racional da interligação por capacidade.

Os beneficiários serão os actuais beneficiários da PRI (os
operadores de redes públicas de telecomunicações e pres-
tadores de STF, do STM e do serviço de transmissão
de dados).

Entre os serviços básicos de interligação de tráfego comu-
tado, os serviços de originação e terminação, fundamental-
mente o acesso indirecto, constituem o suporte fundamental
da interligação. Por este motivo, o tráfego elegível para
a interligação por capacidade é o tráfego de: a) originação:
local, trânsito simples e trânsito duplo; b) terminação: local,
trânsito simples e trânsito duplo. Fica excluído do tráfego
elegível para a interligação por capacidade o acesso aos
seguintes serviços: a) serviços de interligação gratuita
(Exp: 112, 117, 1414); b) tráfego de terminação interna-
cional e de trânsito. 

Para promover a estabilidade na interligação e uma adequada
planificação do tráfego de interligação, é necessário esta-
belecer um período mínimo de contratação de capacidade de
interligação, findo o qual o OPS poderá manter, alterar ou res-
cindir o contrato de interligação por capacidade, sem pena-
lização alguma a favor da PTC. No caso de incumprimento
deste período mínimo, nomeadamente com o cancelamento
antecipado de unidades elementares de capacidade ou mi-
gração antecipada de parte ou totalidade da capacidade
contratada num dado PGI, a parte incumpridora deverá
pagar uma compensação razoável, a definir na PRI.

Os princípios que se devem ter em conta no cálculo dos
preços de interligação são, principalmente, que os preços de
interligação devem ser determinados em função do custo
real da sua prestação e a continuidade económica do modelo.
Assim, estabeleceu-se uma relação entre o preço mensal da
capacidade e o preço por minuto através do critério usado
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para o dimensionamento – o tráfego mensal previsto, de
acordo com a fórmula seguinte:

Preço Unidade Elementar = Minutos por mês * Preço médio
por minuto decorrente do tarifário da interligação temporizada

Mercados retalhistas de banda estreita

Pode afirmar-se que a actuação do ICP-ANACOM em 2005
foi caracterizada pela intensificação de soluções de acesso
à rede do operador histórico, também a nível dos mercados
retalhistas, onde se destaca a implementação efectiva da
oferta de realuguer da linha de assinante (ORLA).

No modelo de regulação que o ICP-ANACOM tem prosseguido,
considera-se fundamental para o objectivo de promover
a concorrência que seja assegurada a coerência entre as

condições das várias ofertas grossistas e retalhistas das
empresas do Grupo PT. 

Oferta de realuguer da linha de assinante (ORLA)

A oferta de realuguer da linha de assinante (ORLA) consiste
numa oferta grossista do direito de facturação da linha
telefónica do operador com PMS nos mercados retalhistas
residenciais e não residenciais de acesso à rede telefónica
num local fixo. O desenvolvimento desta oferta permite às
entidades suas beneficiárias disponibilizar ofertas retalhistas
inovadoras, adicionando valor para o utilizador final através
da criação de serviços diversificados, e concorrer com as
ofertas do Grupo PT que agreguem, em planos opcionais,
o acesso e outros serviços.

A figura seguinte ilustra a cronologia associada ao processo
de implementação da ORLA.

Avaliar a oportunidade e a importância para o mercado da Elementos mínimos e especificações Acessos Analógicos (Preços, Processos 
introdução de uma oferta com as características da ORLA aplicáveis às entidades beneficiárias da oferta e Parâmetros de qualidade e compensações)
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Como se pode constatar, o início do processo situou-se em
Julho de 2003, com a consulta pública sobre ORLA, cujo
relatório foi publicado em 22 de Janeiro de 2004.
Em 14 de Dezembro de 2004 o ICP-ANACOM determinou
que as empresas do Grupo PT activas nos mercados reta-
lhistas de acesso à rede telefónica pública num local fixo
para clientes residenciais e não residenciais (5) têm a obriga-
ção de disponibilizar a ORLA e de publicar uma proposta
de referência dessa oferta.

Como resultado do determinado na Deliberação de Dezembro
de 2004 referida no parágrafo anterior o ICP-ANACOM apro-
vou, por Deliberação de 29 de Abril de 2005, os elementos
mínimos a constarem na proposta de referência de ORLA
e especificações aplicáveis às beneficiárias da oferta, bem
como o relatório da consulta e da audiência prévia sobre
o sentido provável de decisão correspondente. Note-se que
esse documento releva a análise efectuada pelo ICP-ANACOM
às respostas à consulta pública sobre ORLA lançada em Julho
de 2003, já referida, à consulta pública sobre obrigações na
área dos mercados retalhistas de banda estreita e à expe-
riência noutros Estados-Membros.

Posteriormente, por Deliberação de 14 de Dezembro de 2005,
foram aprovadas as alterações a introduzir na proposta de refe-
rência de ORLA. Das matérias abordadas nesta Deliberação,
destacam-se: (i) os acessos abrangidos; (ii) os preços (foi esta-
belecido que a mensalidade da ORLA não deve ser superior
a 10,75 euros, sem IVA); (iii) os procedimentos de fornecimento
dos serviços; (iv) os parâmetros de qualidade de serviço, objec-
tivos de desempenho aplicáveis e compensações por incum-
primento; e (v) a facturação e a cobrança aos consumidores.

Nessa mesma data de 14 de Dezembro de 2005, tendo tam-
bém em vista incentivar a implementação célere e eficaz
da ORLA, o ICP-ANACOM deliberou aprovar as condições
associadas à disponibilização, pelas empresas do Grupo PT,
de ofertas agregando, num preço único, linha de rede e trá-
fego. Nos termos desta Deliberação, as empresas do Grupo PT
não poderão disponibilizar ofertas retalhistas que agreguem
o acesso e o tráfego telefónico enquanto não se verifica-
rem, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) disponi-
bilização efectiva de acessos RDIS, básicos e primários, para
além de acessos analógicos, para activação da ORLA; (ii) desde
que o preço de facturação e cobrança estabelecido pela
entidade beneficiária da ORLA seja razoável e enquanto

a oferta se encontrar activada no lacete em causa e para
a entidade beneficiária em causa, solicitação às entidades
beneficiárias da ORLA da facturação e da cobrança de todos
os serviços prestados sobre os acessos com a ORLA activada,
independentemente de serem prestados pelas empresas do
Grupo PT ou por outras empresas quando sejam facturados
e cobrados aos assinantes pelas empresas do Grupo PT;
e (iii) implementação eficaz e eficiente da ORLA. Para efeitos
deste último requisito definido considera-se que a ORLA
se encontra a ser implementada de forma eficaz e eficiente,
se o número de acessos com a ORLA activada for, no mínimo,
150.000 em lacetes analógicos equivalentes, excluindo as
activações das empresas do Grupo PT.

Se essa quantidade não for atingida até três meses após
o início da implementação da ORLA, caso se conclua que
a situação em causa se deve a práticas não optimizadas das
empresas do Grupo PT na implementação da ORLA, estas
continuarão impedidas de disponibilizar ofertas retalhistas
que agreguem o acesso e o tráfego telefónico. Caso contrário,
o ICP-ANACOM não se oporá à disponibilização pelas empre-
sas do Grupo PT de ofertas retalhistas que agreguem o acesso
e o tráfego telefónico, desde que se verifique o cumprimento
do quadro regulamentar aplicável, incluindo, nomeadamente,
o cumprimento das obrigações de orientação dos preços para
os custos e de não discriminação.

Releva-se ainda que o ICP-ANACOM no âmbito das suas
competências de supervisão e fiscalização, continuará a veri-
ficar a implementação e o funcionamento dos procedimentos
associados à ORLA, cujas transparência e eficácia as empre-
sas do Grupo PT devem garantir.

No tocante às práticas correntes europeias referentes a esta
matéria refira-se que a autoridade reguladora nacional do Reino
Unido (OFCOM) publicou, em 20 de Julho de 2005, um docu-
mento onde analisa a replicabilidade dos serviços de retalho
(chamadas, linha de assinante e aluguer de linhas) nos quais
a British Telecom (BT) tem PMS, identificando as medidas
que a BT deverá implementar para garantir a replicabilidade
dos serviços em causa. Entre essas, encontra-se a necessidade
de a ORLA superar o designado fit-for-purpose test, que con-
siste na avaliação: (i) da consistência da ORLA com a respectiva
especificação funcional; (ii) de a implementação da ORLA ter
sido feita de modo a minimizar as barreiras a uma concorrência
efectiva; e (iii) do impacto efectivo da ORLA no mercado.
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Em particular no que se refere aos preços para a mensa-
lidade de ORLA nos países onde esta medida foi imposta,
deve notar-se que o valor estabelecido para Portugal

(Deliberação de 14 de Dezembro de 2005) se situa aproxi-
madamente 12 por cento abaixo da média dos países consi-
derados (vide quadro seguinte).

Os efeitos em termos de impacto no mercado da implemen-
tação da ORLA, e das alterações à mesma aprovadas em 14
de Dezembro de 2005, far-se-ão sentir no ano de 2006,
considerando que para o desenvolvimento e disseminação
das ofertas retalhistas inovadoras que esta medida
possibilita se requer algum tempo de maturação.  

Ofertas retalhistas PTC

Como já se referiu, o ICP-ANACOM tem acompanhado
atentamente a evolução das ofertas lançadas pela PTC
a nível dos mercados retalhistas (6), assegurando a conformi-
dade das mesmas com os princípios regulamentares aplicá-
veis, nomeadamente através da verificação do alinhamento
entre os preços praticados e  os custos (princípio da orien-
tação dos preços para os custos) e da possibilidade de os
outros operadores replicarem as referidas ofertas, com base
nos custos de interligação praticados pela PTC a que estão
sujeitos (princípio da não discriminação).

Controlo de preços nos mercados grossistas de

terminação de chamadas vocais em redes móveis

individuais

No âmbito do processo de análise dos mercados relevantes,
foi concluída a análise dos mercados grossistas da
terminação de chamadas vocais em redes móveis
individuais, a 25 de Fevereiro de 2005, com a identificação
dos três operadores móveis – a TMN, a Vodafone e a
Optimus – com PMS.

Através do controlo de preços implementado para o serviço
grossista de terminação móvel estabeleceram-se reduções
significativas face aos preços praticados anteriormente.
Logo no primeiro momento, em Março de 2005, verificaram-
se reduções na ordem dos 25 por cento, enquanto no final
do período considerado, as reduções de preços de
terminação variarão entre 41 por cento e 60 por cento (ver
gráfico).

Dinamarca 10,4

Irlanda 18,0

Noruega 12,7

Suécia 9,0

Reino Unido 12,6

Portugal 10,8

Média s/ PT 12,2

Desvio PT em relação a média s/ PT -12,0%

Fonte: ICP-ANACOM

Mensalidade ORLA (euros)

Quadro 4 – Preços para a mensalidade de ORLA

País

(6) As ofertas referidas permitem, mediante uma mensalidade, tráfego nacional ilimitado
na rede da PTC ou a utilização de um plafond de minutos, num determinado período
horário. Notam-se, a título de exemplo, dos planos ilimitados de minutos, as ofertas PT
Total, PT Manhãs, PT Tardes, PT Tardes +, PT Dias Úteis, PT FDS, PT Noites e PT Noites +;
e dos pacotes de minutos o PT 200, PT 100 e PT 200 Total.



Os gráficos seguintes mostram que as reduções impostas
resultaram em descidas consideráveis dos preços médios
praticados em Portugal, antecipando-se ainda uma maior
aproximação aos níveis médios europeus, na sequência das

reduções a implementar ao longo de 2006. Os gráficos
mostram igualmente uma melhoria no posicionamento
relativo de Portugal em Julho de 2005 face ao posiciona-
mento no ano transacto.
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Gráfico 16 – Evolução dos preços de terminação em Portugal
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Terminação fixo-móvel (Optimus) Terminação móvel-móvel e internacional-móvel

Gráfico 17 – Preços médios de terminação fixo-móvel - Julho 2004
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Fonte: ICP-ANACOM

Gráfico 18 – Preços médios de terminação fixo-móvel - Julho 2005
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Na sequência da decisão do ICP-ANACOM que se consubs-
tanciou na redução dos preços de terminação móvel dos três
operadores de rede móvel, entende-se que o quadro com-
petitivo dos mercados móveis foi beneficiado, nomeada-
mente por permitir estratégias comerciais que contrariem os
efeitos das externalidades de rede. Esses efeitos são poten-
ciados pela prática de discriminação de preços ao nível
grossista – entre os preços para outras redes e os preços na
própria rede –, associada à prática de discriminação de
preços on-net e off-net no retalho, colocando os operadores
de menor dimensão em desvantagem.

Ao impor uma importante redução dos preços de termi-
nação, o ICP-ANACOM contribuiu – para além das reduções
nos preços de retalho aplicáveis ao tráfego fixo-móvel – para
criar condições para o surgimento de mais ofertas que não
diferenciam os preços das comunicações on-net e off-net,
e que contemplam preços de retalho off-net mais atractivos
para os consumidores finais, o que veio a acontecer em
meados de 2005.

Oferta de referência de acesso a condutas (ORAC)

da concessionária PTC 

A utilização eficiente das infra-estruturas existentes cons-
titui um aspecto muito importante da promoção de con-
dições de concorrência no mercado das comunicações
electrónicas, criando externalidades para a economia portu-
guesa de investimentos efectuados por vários agentes
económicos.

Este aspecto passa também pela promoção e verificação
das condições de acesso às condutas da concessionária do
serviço público e, da mesma forma, às condutas de outras
entidades públicas.

A obrigação de disponibilização, por acordo, por parte da PTC,
do acesso a condutas, postes e outras instalações e locais de
que seja proprietária ou cuja gestão lhe incumba, é imposta
nos termos do n.º 1, do artigo 26.º, da Lei n.º 5/ 2004, de 10
de Fevereiro. O artigo 26.º, n.º 4 da mesma Lei estabelece
ainda a obrigação de disponibilizar pela concessionária uma
oferta de acesso às condutas, da qual devem constar as
condições de acesso e utilização, nos termos a definir pelo
ICP-ANACOM.

Esta obrigação tem como principal objectivo ultrapassar
determinadas dificuldades com que se deparam as entidades
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas
acessíveis ao público, nomeadamente em replicar o investi-
mento em condutas, em determinadas zonas geográficas,
de modo economicamente eficiente, podendo, inclusiva-
mente, existir limitações físicas quanto à própria viabilidade
em replicar as condutas, encontrando-se esta condicionada,
em determinadas situações, por restrições de ocupação do
subsolo que decorrem do estado de saturação do mesmo,
ou ainda por restrições municipais.

Complementarmente, o Decreto-Lei n.º 68/2005, de 15
de Março, estabeleceu especificamente o regime jurídico
de construção, gestão e acesso (reconhecendo em especial
a relevância do acesso às condutas), visando as infra-
-estruturas instaladas no domínio público do estado para
alojamento de redes de comunicações. 

Para contextualizar a evolução verificada nesta área em
2005 interessa referir que, por Deliberação de 17 de Julho
de 2004, após consulta às entidades interessadas, o
ICP-ANACOM fixou os princípios e condições gerais a que
devem obedecer o acesso e a utilização de condutas e infra-
estrutura associada da concessionária, bem como elementos
mínimos a constar da ORAC, devendo a concessionária
submeter ao ICP-ANACOM uma ORAC, a qual deverá res-
peitar os princípios da transparência, não discriminação
e orientação dos preços para os custos. 

A PTC e a Novis Telecom, S.A. (Novis) interpuseram – respec-
tivamente em 15 de Novembro de 2004 e em 16 de
Novembro de 2004 – acções administrativas especiais
de pretensão conexa com actos administrativos contra
o ICP-ANACOM, solicitando a anulação da Deliberação de
17 de Julho de 2004. O ICP-ANACOM já recebera, respec-
tivamente em 4 de Novembro de 2004 e 24 de Novembro
de 2004, citações para se opor a pedidos de: (a) suspensão
de eficácia da Deliberação mencionada, instaurado pela PTC,
incidindo nas seguintes obrigações: i) descrição do espaço
em condutas e infra-estrutura associada, considerado neces-
sário ao desenvolvimento das infra-estruturas próprias e pre-
sumivelmente utilizado durante a validade da ORAC; ii)
construção, manutenção e actualização de uma base de dados
com informação descritiva das condutas e infra-estrutura
associada e disponibilização às beneficiárias; (b) intimação



requerida pela Novis, para emissão de nova Deliberação
provisória, no âmbito de um pedido de providência cautelar.

Sem prejuízo deste contencioso, a PTC remeteu ao
ICP-ANACOM, em 23 de Novembro de 2004, uma ORAC,
embora omissa relativamente aos pontos provisoriamente
suspensos.

A sentença entretanto proferida no âmbito da providência
cautelar de suspensão de eficácia interposta pela PTC, não
deu provimento às pretensões daquela empresa, tendo em
9 de Agosto de 2005, o ICP-ANACOM sido notificado da
sentença proferida em 5 de Agosto de 2005, pelo 2.º Juízo
do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa na provi-
dência cautelar (suspensão da eficácia) apresentada pela
PTC, que a julgou improcedente, pelo que o ICP-ANACOM
deixou, assim, de estar impedido de executar as duas deter-
minações cuja suspensão da eficácia havia sido requerida
pela PTC, voltando esta a estar adstrita ao seu cumpri-
mento. Considerando que o prazo estabelecido para o cum-
primento das duas obrigações acima referidas esteve suspenso
no período que mediou entre a citação do ICP-ANACOM para
contestar a providência cautelar apresentada pela PTC
(04/1104) e o momento da notificação da sentença pro-
ferida neste processo (11 de Agosto de 2005), tal prazo
terminou em 20 de Setembro de 2005.

Neste contexto, com vista ao integral cumprimento do
disposto na Deliberação do ICP-ANACOM de 17 de Julho
de 2004, por Deliberação de 2 de Setembro de 2005, o
ICP-ANACOM decidiu:

1.ºReiterar que a PTC deve, em conformidade com o dis-
posto na Deliberação de 17 de Julho de 2004, proceder
à construção, manutenção e actualização de uma base
de dados que disponibilize informação descritiva das
condutas e infra-estrutura associada, conforme o deter-
minado na mesma Deliberação. Neste contexto, deve
a PTC remeter ao ICP-ANACOM uma descrição da con-
cepção da base de dados e uma calendarização detalhada
e faseada, do processo de operacionalização da base de
dados (incluindo nomeadamente as especificações técni-
cas da mesma) e do levantamento exaustivo do cadastro
das condutas e infra-estruturas associadas, por área
geográfica, no território nacional.

2.ºReiterar que a PTC deve, em conformidade com o disposto
na Deliberação de 17 de Julho de 2004 apresentar ao
ICP-ANACOM a descrição do espaço em condutas e infra-
-estrutura associada, considerado necessário ao desen-
volvimento das infra-estruturas próprias e que seja
presumivelmente utilizado durante a validade da oferta
de referência.

3.ºProceder à audiência prévia das partes interessadas, para
que as mesmas, querendo, se pronunciem, por escrito,
sobre alterações à ORAC que pretende efectuar.

Selecção e pré-selecção

Tradicionalmente, os serviços telefónicos eram oferecidos
em conjunto (cabaz) com o acesso à rede telefónica pública
num local fixo. Esta situação alterou-se com a implementação
do designado acesso indirecto. A selecção e pré-selecção
de operador são formas de acesso indirecto que se tradu-
zem na possibilidade de o utilizador escolher, para enca-
minhar as suas chamadas (nacionais e/ou internacionais),
um prestador diferente daquele que lhe fornece o acesso
ao serviço telefónico acessível ao público em local fixo. 

Na modalidade de selecção chamada-a-chamada (introdu-
zida em 1 de Janeiro de 2000), caso não se pretenda utilizar
os serviços do fornecedor de acesso, é necessária a marcação,
pelo utilizador, de um código que dará acesso ao prestador
que se pretende seleccionar. Na pré-selecção (modalidade
introduzida em 1 de Julho de 2000) o prestador seleccio-
nado é pré-definido através de contrato prévio, após o qual
todas as chamadas elegíveis passam a ser automaticamente
realizadas através desse prestador sem ser necessária
a marcação do código.

O recurso a estas funcionalidades tem continuado a crescer,
tendo mesmo o número de clientes de acesso indirecto
registado, durante o ano de 2005, o maior acréscimo desde
o início da liberalização (acima dos 19 por cento), facto para
o qual terá contribuído a dinamização das ofertas comerciais
por parte dos prestadores alternativos. Em termos de pontos
de acesso pré-seleccionados, estes correspondiam, no final
do 4.º trimestre de 2005, a cerca de 17 por cento do total.
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Após um forte crescimento verificado em 2004, o número
de clientes de selecção chamada-a-chamada em 2005
estabilizou nos 101.000.

O tráfego total de voz no STF tem decrescido todos os anos
desde o ano 2000, tanto em volume de minutos como em
volume de chamadas, sendo possível observar que a quebra
global observada se deve em grande parte à diminuição
significativa do tráfego destinado a números geográficos
fixos. Em 2005, este tráfego reduziu-se respectivamente
4,2 por cento e 4,7 por cento. No entanto, apesar desta
tendência, o tráfego cursado através das modalidades de
acesso indirecto tem crescido de forma significativa durante
os últimos cinco anos, nomeadamente em 2004 e 2005.
Em 2005, o tráfego de acesso indirecto representou 20,1
por cento das chamadas de voz e 20,6 por cento dos
minutos. Como resultado do progressivo aumento relativo
do peso do tráfego de acesso indirecto no tráfego total de
voz, a quota do Grupo PT (em termos de tráfego de voz,
medida em minutos) tem vindo a evidenciar uma clara
tendência de decréscimo. No final de 2005 situava-se em
cerca de 74 por cento, valor que representa uma redução
de 4 pontos percentuais face a 2004 e de 8 pontos
percentuais face a 2003. 

Pode afirmar-se que, à semelhança do que se tem verificado
na generalidade dos países da UE, a concorrência actual-
mente existente em Portugal no âmbito dos serviços
retalhistas de banda estreita tem vindo a basear-se numa
parte considerável em funcionalidades como a pré-selecção
e a selecção chamada-a-chamada. 

No final de 2005 foram introduzidas pelo ICP-ANACOM
algumas medidas que se espera venham contribuir para
a prossecução dos interesses do mercado em geral e dos
utilizadores em particular, por via nomeadamente de um
reforço da evolução positiva que se vem registando ao nível
da selecção e pré-selecção. 

Entre essas medidas destacam-se:

1) A aprovação, por Deliberação de 14 de Dezembro de
2005, do Regulamento de selecção e pré-selecção,
publicado em 9 de Janeiro de 2006 em Diário da
República, como Regulamento n.º 1/2006. Este Regula-
mento tem por base as regras constantes da “Especificação

de Pré-selecção” que havia sido aprovada em 12 de Maio
de 2000, as quais foram agora alargadas à selecção
chamada-a-chamada, onde aplicável, e alteradas ou
adaptadas, tendo em conta a experiência colhida da
implementação do acesso indirecto desde o seu início,
bem como as respostas à consulta pública promovida pelo
ICP-ANACOM sobre a matéria.

Neste contexto, relevam-se a simplificação dos processos
de activação e desactivação da pré-selecção e o alarga-
mento do tráfego elegível para acesso indirecto. No tocante
a este último aspecto, passaram a ser consideradas elegí-
veis para selecção ou pré-selecção as chamadas nacionais
(chamadas com origem e destino em redes telefónicas
públicas nacionais, para números geográficos e não
geográficos) e as chamadas internacionais. Mantêm-se,
no entanto, excluídas do âmbito da selecção e pré-
-selecção as chamadas originadas em postos públicos ou
em acessos temporários, bem como as chamadas inter-
nacionais para serviços de tarifação nula para o assinante
chamador e as chamadas nacionais para serviços de emer-
gência e para serviços internos à rede do próprio ope-
rador, para serviços de acesso à Internet e para serviços
de tarifação nula para o assinante chamador.

Recorde-se que numa primeira fase, por Deliberação de
21 de Julho de 1999, tinham sido consideradas elegíveis,
a partir da rede telefónica fixa e ou do serviço fixo de
telefone, as chamadas interurbanas (7) e internacionais e,
a partir da rede telefónica móvel e ou serviço telefónico
móvel, apenas as chamadas internacionais. Posterior-
mente, por Deliberação de 9 de Outubro de 2000, foi
definido que a opção de pré-selecção para comunicações
nacionais elegíveis feita pelo utente/consumidor passa
a abranger as chamadas regionais e locais. 

2) A aprovação da ORLA em 2005, em execução da Delibe-
ração do ICP-ANACOM de 14 de Dezembro de 2004, rela-
tiva à imposição de obrigações nos mercados retalhistas
de banda estreita, tendo aquela oferta passado a ser dis-
ponibilizada pela PTC desde 30 de Dezembro de 2005.
Esta medida encontra-se descrita com mais detalhe na
parte 001, ponto 2.1 do presente relatório, esperando-se
que venha, em conjugação com o alargamento do tráfego
elegível para selecção e pré-selecção, criar condições para
que os prestadores pré-seleccionados possam proceder

(7) As chamadas interurbanas correspondiam às chamadas entre redes locais que distassem
entre si mais de 50 km.



à emissão de facturas tendencialmente únicas (além da
assinatura telefónica mensal poder passar a ser facturada
pelos prestadores pré-seleccionados o tráfego telefónico
de voz facturado pela PTC passará também a ser residual).
Esta possibilidade de menor dispersão da emissão das
facturas trará, à partida, uma comodidade acrescida aos
clientes com pré-selecção contratada.

Por Deliberação de 15 de Dezembro de 2005, e também em
execução da Deliberação de 14 de Dezembro de 2004,
relativa à imposição de obrigações nos mercados retalhistas
de banda estreita, foi ainda aprovado pelo ICP-ANACOM
o sentido provável de decisão relativo a medidas restritivas
de acções desencadeadas pelas empresas do Grupo PT para
recuperação de clientes pré-seleccionados (win-back). Este
projecto de decisão aponta para uma redução de seis para
quatro meses do período de guarda durante o qual aquelas
empresas se encontram, desde 17 de Julho de 2003, impe-
didas de realizar tais acções. Foram ainda introduzidas neste
projecto de decisão algumas alterações à actual formulação,
de modo a reforçar a eficácia desta medida. O ICP-ANACOM
encontra-se presentemente a analisar as respostas recebidas
no âmbito do processo de audiência prévia e do procedi-
mento geral de consulta definidos, com vista à aprovação
da decisão final sobre a matéria.

Portabilidade e numeração

Portabilidade

A portabilidade de operador é a funcionalidade que permite
aos assinantes de serviços telefónicos acessíveis ao público
que o solicitem manter o seu número ou números, no âmbito
do mesmo serviço, independentemente da empresa que
o oferece, no caso de números geográficos, num determi-
nado local, e no caso dos restantes números, em todo o ter-
ritório nacional.

A portabilidade vem permitir a remoção de um possível
obstáculo a uma decisão de mudança de operador – a inco-
modidade associada à mudança de número de telefone.
Trata-se de uma funcionalidade consagrada a nível comuni-
tário (8) como um direito inerente aos utilizadores considerado
um factor essencial para facilitar a escolha dos consumidores
e a concorrência efectiva num ambiente de telecomunicações.

Nos termos da Directiva 98/61/CE, de 24 de Setembro, as
autoridades reguladoras nacionais deveriam assegurar que
a portabilidade dos números entre operadores estaria dispo-
nível o mais tardar em Janeiro de 2000 ou, nos países em
que tivesse sido concedido um período transitório adicional,
tão cedo quanto possível, mas nunca mais de dois anos depois
de qualquer data posterior aprovada para a liberalização
total dos serviços de telefonia vocal.

Em Portugal, a portabilidade foi implementada na rede fixa
em 30 de Junho de 2001 e na rede móvel em 1 de Janeiro
de 2002. No entanto, até ao momento o seu impacto no
mercado nacional tem vindo a ser moderado, em particular
no tocante à rede móvel e quando comparado com outros
países da Europa. 

Assim, um recente estudo da BoCa Consulting estabeleceu
a comparação entre a quantidade de números portados e o
número total de subscritores (9) e apresentou alguns dados
relativos aos países com maior utilização da portabilidade. 

O quadro seguinte apresenta os elementos disponibilizados
no referido estudo e no 11.º Relatório de Implementação da
Comissão Europeia, e estabelece a comparação entre
quantidade de números portados e quantidade de subscri-
tores, recorrendo, assim, à metodologia utilizada pela
consultora.
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(8) Considerando 40 da Directiva 2002/22/CE de 7 de Março e Directiva 98/61/CE, de 24
de Setembro de 1998

(9) A quantidade de números portados deveria ser idealmente comparada com a quanti-
dade de números atribuídos em utilização. A utilização do número de subscritores como
termo de comparação constitui uma aproximação a este indicador.
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O quadro seguinte apresenta a evolução da quantidade de
números portados desde o final de 2001 até ao final de
2005.  

,

No caso de Portugal é de assinalar a evolução recentemente
registada em termos da quantidade de números portados
geográficos, cuja taxa de crescimento se cifrou, entre o final
de 2004 e o final de 2005, nos 67,1 por cento. Em termos
absolutos, 2005 foi o ano em que a portabilidade mais
cresceu – em mais de 100.000 números – desde a sua imple-
mentação, demonstrando grande dinamização do recurso
a esta funcionalidade.

O forte crescimento da quantidade de números portados geo-
gráficos estará à partida relacionado com existência de um
maior número de clientes que, em 2005, mudaram de ope-
rador de rede fixa. Com efeito, durante este ano os presta-
dores não pertencentes ao Grupo PT registaram um aumento

significativo do número de clientes de acesso directo (19,1 por
cento), para o qual contribuíram as novas ofertas suportadas
em tecnologia GSM e as ofertas em pacote de telefonia fixa
e de televisão por cabo e/ou Internet. Este aumento associado
à quebra, de 93,8 por cento para 88,9 por cento, entre o final
de 2004 e o final de 2005, da quota de mercado das empresas
do Grupo PT, medida também em termos do número de clientes
de acesso directo, indicia um aumento das taxas de churn.

Em relação aos números portados móveis e outros não geo-
gráficos, a taxa de crescimento em igual período cifrou-se
nos 65 por cento e 26,7 por cento, respectivamente, havendo
que atender na interpretação destes valores a relativamente
reduzida base de cálculo considerada. 

Dinamarca 1.185.000 5.208.000 23,0% 457.000 3.409.000 13,0% Jun. 2005

Espanha 6.171.680 40.400.000 15,0% 1.710.651 n.d. n.d. Out. 2005

Finlândia 3.000.000 5.100.000 59,0% n.d. n.d. n.d. Dez. 2005

França 458.900 46.100.000 1,0% 1.000.000 n.d. n.d. Out. 2005

Itália 5.051.440 65.100.000 8,0% 1.182.738 n.d. n.d. Out. 2005

Noruega 1.700.000 4.811.000 35,0% n.d. n.d. n.d. Jun. 2005

Portugal 73.394 11.448.000 1,0% 265.077 3.133.623 8,0% Dez. 2005

Reino Unido 4.413.152 61.600.000 7,0% 600.000 n.d. n.d. Out. 2005

Suécia 1.500.000 9.000.000 17,0% 300.000 5.700.000 5,0% Dez. 2005

Fonte: BoCa Consulting; 11º Relatório de Implementação da Comissão Europeia; ICP-ANACOM

Data a que
Serviço móvel Serviço fixo reportam os dados

Quadro 5 – Comparação quantidade de números

portados vs quantidade de subscritores
Quantidade de Número de Quantidade de Número de

números móveis subscritores números fixos subscritores
portados do STM Rácio portados do STF Rácio

Números geográficos 2.332 63.427 118.017 158.623 265.077

Números móveis n.a. 5.887 23.643 44.480 73.394

Outros números não geográficos 6 145 215 277 351

Fonte: ICP-ANACOM

2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 6 – Quantidade de números portados



A portabilidade tem vindo a acompanhar a evolução
concorrencial verificada, não constituindo no entanto um
motor da mesma. Aparentemente, têm sido as novas ofertas
comerciais lançadas no mercado o factor determinante
neste processo.

Relativamente às regras definidas para a portabilidade,
importa salientar que as mesmas foram primeiramente inte-
gradas na Especificação de Portabilidade de Operador,
aprovada por Deliberação de 28 de Junho de 2001. 

Numa fase inicial surgiram alguns problemas relacionados com
a falta de transparência tarifária decorrente da introdução
desta funcionalidade, bem como com diversas dificuldades
associadas à execução do processo de activação relativo
aos pedidos de portabilidade apresentados pelos utilizadores,
suscitando inúmeras reclamações por parte dos consumidores.

Neste contexto, o ICP-ANACOM aprovou entre 2002 e 2003,
um conjunto de medidas com o intuito de promover a trans-
parência tarifária no contexto da portabilidade. Entre essas
medidas destacam-se a obrigação de: (i) introdução, pelos
operadores móveis, de um anúncio on-line identificativo da
rede de destino nas chamadas nacionais de voz entre redes
de serviço telefónico móvel e destinadas a números porta-
dos, sempre que praticados planos tarifários que possam
implicar que uma chamada para um número portado seja
mais cara do que anteriormente à portabilidade do mesmo;
(ii) implementação, pelas empresas que oferecem serviço
telefónico móvel ou acessível em local fixo e que praticam
planos tarifários que possam implicar que uma chamada para
um número portado seja mais cara do que anteriormente
à portabilidade do mesmo, de um serviço telefónico infor-
mativo de preços de chamadas de voz, dados e mensagens
curtas para números portados.

Considerando o exposto, o ICP-ANACOM aprovou entre 2002
e 2003, um conjunto de medidas com o intuito de promover
a transparência tarifária no âmbito da portabilidade. Entre
essas medidas destacam-se a obrigação de introdução,
pelos operadores móveis, de um anúncio on-line identifica-
tivo da rede de destino nas chamadas móvel-móvel dirigidas
a números portados, bem a obrigação de disponibilização
pela generalidade dos prestadores de STF e de STM, de um
serviço telefónico informativo de preços de chamadas para
números portados.  

A implementação do anúncio on-line, não obstante onerosa
para os operadores, tornou-se necessária, atenta a exis-
tência de elevadíssimos diferenciais tarifários praticados
pelos operadores móveis entre chamadas on-net e off-net.

Por Deliberação de 22 de Julho de 2005, o ICP-ANACOM
aprovou o Regulamento da Portabilidade, publicado em Diário
da República, II Série, de 18 de Agosto de 2005, como
Regulamento n.º 58/2005. Este Regulamento introduziu
algumas alterações às regras vigentes, nomeadamente,
ao nível do conteúdo da mensagem on-line disponibilizada mas
chamadas móvel-móvel e das normas processuais a seguir
no âmbito da aceitação e tratamento de pedidos de portabi-
lidade apresentados pelos prestadores. Por forma a minorar
a eventual incomodidade provocada pela audição do anúncio,
foi também introduzida no Regulamento a obrigação de
operadores móveis implementarem, até ao final de 2005,
a possibilidade de inibição de audição do anúncio por von-
tade do utilizador chamador.

O ICP-ANACOM tem continuado a monitorizar as reclamações
sobre esta matéria, constatando-se que o conjunto de me-
didas acima referidas resultraram na eliminação, quase por
completo, dos problemas reportados sobre transparência
tarifária no âmbito da portabilidade. 

Salienta-se, ainda, no contexto da transparência tarifária
que, durante o ano de 2005, o ICP-ANACOM coordenou
a elaboração do relatório Transparency of retail prices (with
implementation of number portability), incluído no progra-
ma de trabalho de 2005 do IRG (Independent Regulators
Group)/ERG (European Regulators Group) e desenvolvido
no âmbito do IRG End Users Working Group. Este relatório
descreveu os principais factores que conduzem a problemas
de transparência tarifária associados à portabilidade, anali-
sou a eventual existência de tais factores em diferentes
Estados-membros e identificou medidas adoptadas para
mitigar tais problemas.

Neste relatório Transparency of retail prices (with implemen-
tation of number portability), é apresentada, nomeadamente,
uma análise às diferenças tarifárias de acordo com a rede 
de destino, nas chamadas móvel-móvel (10). Verificou-se, 
à data, que, em Portugal, nas chamadas móvel-móvel off-
net os preços atingiram valores muito superiores aos das
chamadas on-net, sendo mesmo, à data, o diferencial
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(10) De acordo com o relatório, um risco potencial elevado de ocorrência de problemas de
transparência tarifária associados à transparência tarifária verifica-se quando existem
três condições cumulativas: diferenças de preços significativas nas chamadas de acordo
com a rede de destino (on-net vs off-net); elevada associação por parte dos consumidores

dos prefixos aos respectivos operadores; orientação dos preços das chamadas para números
portados à rede (i. e., a chamada é tarifada em função da nova rede à qual pertence o
número portado).
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tarifário mais elevado praticado ao nível dos 23 países
europeus analisados. 

Os resultados do relatório pemitiram ainda verificar que na
generalidade dos países com elevadas diferenças nos
preços entre as chamadas on-net e off-net, foi, tal como em
Portugal, implementado um anúncio on-line. Entre esses
países encontram-se a Irlanda, Itália, Lituânia e Áustria.

Actualmente, a par do lançamento pelos operadores móveis
de diversos planos tarifários com preços indiferenciados
em função da rede de destino, têm vindo também a surgir
modalidades tarifárias em que as chamadas on-net são gra-
tuitas mediante pagamento de uma determinada mensa-
lidade. Desta forma, mantém-se premente a necessidade de
manutenção das medidas adoptadas para contornar os pro-
blemas de transparência tarifária existentes no âmbito
da portabilidade.  

Numeração

Durante o ano de 2005 a actividade desenvolvida no âmbito
da numeração ocorreu sobretudo em duas frentes, designa-
damente a atribuição de direitos de utilização e a observa-
ção e análise da utilização desses direitos face à designação
dos serviços e eventuais requisitos associados à sua oferta.

No primeiro caso, procedeu-se à atribuição de 840.000
números geográficos para o serviço telefónico em local fixo,
120.000 números para os serviços não geográficos (gamas
800, 808, etc.), 200 números para os serviços de acesso
à Internet e 5.000 números para serviços de audiotexto.

No segundo caso, menciona-se a análise da utilização dos
números geográficos quer para serviços VoIP (nómada) quer
para serviços móveis de recursos partilhados, referente
a utilizações irregulares que tiveram o necessário tratamento
em sede de contencioso. De registar ainda a determinação,
por Deliberação de 22 de Julho de 2005, da abertura no
plano nacional de numeração (PNN) – E.164 – das gamas
639 e 659, a 11 dígitos, para acesso aos serviços de fax
e de dados do STM; o acolhimento daquelas gamas no PNN
permitiu a harmonização do acesso àqueles serviços, inde-
pendentemente da rede onde são prestados, relevante
em ambiente de portabilidade.

Neste contexto insere-se também a deliberação de 25 de
Fevereiro de 2005, que aprovou a criação de uma nova
gama no PNN (E.164) – 71 – para acomodar serviços de
carácter utilitário de tarifa majorada. Esta decisão deu
sequência ao sentido provável de decisão correspondente
(deliberação de 9 de Setembro de 2004), submetido ao
procedimento geral de consulta e a audiência prévia dos
interessados. A criação deste código ficou sujeita a condi-
ções específicas de atribuição e de utilização de números.

Abordagem regulatória da VoIP

Em 2005 assistiu-se à dinamização progressiva da oferta
de VoIP. O ICP-ANACOM tem vindo a acompanhar aten-
tamente a evolução desta opção, que se considera trazer
vantagens para os utilizadores, tais como possibilidade de
preços mais reduzidos e serviços inovadores (por exemplo,
Unified Messaging) e para os operadores, tais como
a utilização mais flexível e eficiente dos recursos da rede
e simplificação dos elementos de prestação de múltiplos
serviços.

Os serviços VoIP como serviços de comunicações electrónicas
acessíveis ao público, regulados no âmbito da Lei n.º 5/2004,
podem ser:

i) Oferecidos por um prestador de acesso, designadamente
de banda larga, num único local fixo e em condições per-
cepcionadas pelo utilizador como equivalentes às do STF
tradicional. Exemplos deste tipo de serviços são o Oni220,
prestado pela Onitelecom – Infocomunicações, S.A.
(Onitelecom), ou outros baseados em ofertas grossistas; 

ii) De uso nómada, i. e., susceptível de utilização em vários
locais que se suporte no acesso de terceiros, i. e., não
controlando a rede de acesso (um exemplo deste tipo de
serviços é o Skype-OUT/IN). No final de 2005 existiam
16 prestadores autorizados a prestarem este tipo de ser-
viço, embora nenhum deles oferecesse ainda um serviço
com as características do STF.

A transição gradual para a VoIP verificar-se-á com o aumento
da penetração da banda larga; a redução dos preços das
chamadas VoIP; equipamentos terminais com novas
funcionalidades e a intensidade de ofertas aliciantes de
telefonia tradicional.



A UE (com uma consulta em Junho de 2004) e várias ARN
estão a debater questões relativas à VoIP e seu impacto no
mercado, relevando um enquadramento regulatório estável
e previsível.

Neste contexto, o ICP-ANACOM lançou uma consulta cujo
prazo para recepção de respostas terminou em 21 de Dezem-
bro de 2005 pretendendo assegurar uma abordagem regu-
latória à VoIP enquanto serviço de comunicações electró-
nicas acessíveis ao público, consistente com a promoção da
concorrência, incentivo a serviços inovadores, diversificados
e com qualidade, com a defesa dos utilizadores e uso eficaz
da numeração. 

A consulta abrangeu, além da numeração, questões relacio-
nadas, nomeadamente, com: (a) o desenvolvimento do VoIP
móvel; (b) o controlo do acesso à rede como factor para
categorização do serviço; (c) condições de acesso a serviços
de emergência, incluindo localização do chamador, minimi-
zação da utilização indevida desses serviços e participação
dos fora de normalização na definição de especificações
técnicas; (d) intercepção legal de chamadas; (e) qualidade
de serviço; (f) tratamento do SPIT e throttling; (g) custos
líquidos do serviço universal e acessibilidade dos preços
retalhistas; (h) prestação de informação relevante e actua-
lizada ao utilizador; (i) recolha de informação estatística
pelo ICP-ANACOM.

Em 23 de Fevereiro de 2006, o ICP-ANACOM aprovou
o relatório desta consulta pública relativa à abordagem
regulatória aos serviços de voz suportados na tecnologia IP
(VoIP), contendo a análise das respostas recebidas e o enten-
dimento desta Autoridade sobre o assunto.

Esse entendimento apresenta, entre outros aspectos, uma
caracterização de serviços VoIP, considerando adequada
a abertura de uma nova gama de numeração não geográfica,
a gama 30, que distinga o serviço VoIP de uso nómada do
serviço telefónico prestado num local fixo. Estabelece ainda
que deve ser implementada a portabilidade pelos prestadores
de serviços VoIP de uso nómada e que o Regulamento sobre
Qualidade de Serviço, oportunamente aprovado pelo
ICP-ANACOM (Regulamento n.º 46/2005, publicado em
Diário da República a 14 de Junho), é aplicável a empresas
que prestem serviço VoIP em local fixo. Além disso, todos os
prestadores de serviços VoIP que detenham numeração do

PNN, incluindo os de serviços de utilização nómada, quando
em território nacional, devem assegurar o encaminhamento
das respectivas chamadas VoIP para os serviços de emer-
gência, possibilitando a realização de chamadas para o 112.
Os prestadores de serviços VoIP  em local fixo devem
remeter a informação estatística trimestral solicitada aos
demais prestadores de STF. Para o acompanhamento
estatístico da actividade dos prestadores de VoIP nómada,
o ICP-ANACOM irá, oportunamente, submeter à consulta dos
interessados um formulário para remissão da informação
estatística.

No que diz respeito à abertura da gama 30 para acomodar
serviços VoIP de uso nómada foi, complementarmente,
decidida a atribuição desta numeração aos prestadores
habilitados à prestação dos serviços VoIP nómada, por
gamas de 10.000 números, nos termos definidos pelo
ICP-ANACOM. Tendo em conta o previsto na alínea g) do n.º 1
do artigo 3.º do Regulamento de Portabilidade, foi incluída
a gama 30 no âmbito da portabilidade. 

Os serviços VoIP são já uma realidade em Portugal,
contribuindo para uma maior concorrência e diversidade de
serviços. O desenvolvimento e generalização de serviços
VoIP vai criar pressões sobre os tradicionais operadores
de voz – em resultado das pressões descendentes sobre os
custos e da redução das barreiras à entrada de novos opera-
dores – e conduzirá, inevitavelmente, a uma redução de
preços ao consumidor final. Adicionalmente, poderá pôr em
causa os sistemas de tarifação mais comuns, baseados
na duração e na distância.

Em antecipação destas tendências, o ICP-ANACOM desen-
volveu algumas medidas de regulação – como a oferta de
realuguer de linha de assinante e as condições para
disponibilização de ofertas agregando, num preço único,
linha de rede e tráfego – que contribuem para uma transição
gradual do mercado face à introdução de novas soluções
tecnológicas.
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