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1. INTRODUÇÃO 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou a 04.08.20171, o sentido provável de decisão (SPD) relativo à interligação IP. 

Cumprindo com o disposto no artigoº 8.º da Lei n.º 5/2014, de 10 de fevereiro, na sua atual 

redação (LCE), o Conselho de Administração da ANACOM deliberou que o SPD 

supramencionado fosse submetido ao procedimento geral de consulta por um período de 

20 dias úteis. Paralelamente, e em aplicação do previsto nos artigos 121.º e 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA), os interessados foram notificados para, em 

igual prazo de 20 dias úteis, querendo, se pronunciarem sobre o SPD no âmbito do 

processo de audiência prévia. Posteriormente, esses prazos foram prorrogados pelo 

período adicional de 8 dias úteis, tendo o prazo final para a receção de comentários no 

âmbito da consulta pública terminado a 15.09.2017. 

A ANACOM recebeu respostas das seguintes entidades, às quais se agradece os 

comentários enviados: 

 IP Telecom, Serviços de Telecomunicações, S.A. (IP TELECOM); 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

 NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira 

Comunicações, S.A. (NOS); 

 NOWO Communications, S.A. e ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. 

(NOWO/ONI); 

 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S. A. (VODAFONE). 

Estes comentários à consulta pública e audiência prévia dos interessados foram recebidos 

dentro do prazo previsto. Fora do prazo de resposta aos referidos procedimentos foi ainda 

rececionado um contributo de um cidadão que por esse motivo não será considerado.  

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, 

aprovados por deliberação de 12.02.2004, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet 

todas as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação a que os respondentes 

                                                           

1 Disponível em  
https://www.anacom.pt/streaming/SPDInterligacaoIP07ago2017.pdf?contentId=1415501&field=ATTACHED_F
ILE 

https://www.anacom.pt/streaming/SPDInterligacaoIP07ago2017.pdf?contentId=1415501&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/SPDInterligacaoIP07ago2017.pdf?contentId=1415501&field=ATTACHED_FILE
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atribuíram natureza confidencial. De acordo com a mesma alínea dos referidos 

procedimentos de consulta, o presente relatório contém uma referência a todas as 

respostas recebidas e uma apreciação global que reflete o entendimento desta Autoridade 

sobre as mesmas. Atendendo ao caráter sintético do mesmo, tal não dispensa a consulta 

das respostas recebidas. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa à interligação IP. 

 

2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

2.1. Comentários Gerais 

a) Respostas recebidas  

IP TELECOM 

A IP TELECOM faz referência aos testes em curso na interligação com outro operador 

suportados no protocolo SIP-I, identificando as vantagens desse protocolo. 

Refere também ter a expectativa de que a migração para a interligação IP não acarrete 

custos adicionais de desativação e ativação de circuitos Ethernet, dado também existir 

interesse da MEO na sua realização. 

Por último, faz referência à necessidade de ser garantido o correto encaminhamento de 

numeração, incluindo da que é portada, e de ser garantido o acesso a serviços de 

emergência e a serviços especiais que atualmente são suportados na rede telefónica 

pública comutada. 

MEO 

A MEO, defendendo que a especificidade da empresa referida na decisão de análise de 

mercado se refere apenas ao plano de migração, destaca na sua resposta que a 

implementação de interligação IP é uma obrigação simétrica, aplicável a todos os 

operadores com poder de mercado significativo (PMS), pelo que defende a publicação, 

pela ANACOM, de um documento genérico com as especificações técnicas de interligação 

IP, apresentando em anexo à sua pronúncia, uma proposta para tal documento. Segundo 

este operador, o documento deve descrever os princípios basilares a seguir pelos 

diferentes operadores na adoção da interligação IP, propondo, também, que 
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posteriormente cada operador o adapte com a informação específica associada à sua rede 

e o publique na respetiva página de Internet.  

Sobre os referidos documentos menciona ainda que os mesmos devem “(…) conter a 

informação mínima essencial e necessária para garantir uma adequada e coerente 

implementação da interligação em IP, devendo ser deixado para a esfera negocial dos 

operadores a especificação de algumas matérias, tanto de âmbito comercial como de 

detalhe técnico (…)”, incluindo nesse âmbito os circuitos de suporte e os níveis de 

qualidade de serviço. 

NOS 

A NOS felicita a ANACOM pelo espírito de abertura e pela articulação que tem promovido 

entre as partes no âmbito do processo de interligação IP, destacando ainda pela positiva 

as medidas adotadas no SPD de redução do prazo de migração para a interligação IP e de 

impossibilidade de a MEO cobrar, durante o processo de migração, eventuais custos de 

transcoding.  

Para este operador a decisão final deve prever o alargamento do âmbito da migração da 

interligação IP de modo a abranger todos os serviços/gamas de numeração que hoje 

cursam na interligação TDM. Para a NOS, a não obrigatoriedade de inclusão de todo o 

tráfego no plano de migração, nomeadamente o tráfego de originação fixa e de terminação 

móvel, gera ineficiência, uma vez que obriga à manutenção da interligação TDM, e 

consequentemente, à existência de elevados custos de transcoding de TDM para IP, 

adiando “(…) o aproveitamento pelo mercado em geral dos benefícios de migração para 

uma estrutura de interligação otimizada”.  

A NOS demonstrou ainda o seu desacordo com a possibilidade prevista no SPD de a MEO 

efetuar alterações à oferta de referência de interligação (ORI), no âmbito da interligação 

IP, com novos elementos que não tenham sido explicitados na respetiva proposta, devendo 

as alterações futuras ser, tanto quanto possível, objeto de acordo com os operadores 

envolvidos ou da ANACOM, e neste último caso “(…) apenas poderão ser aprovadas após 

o preenchimento dos requisitos de consulta ao mercado aplicáveis em função da relevância 

das alterações em questão”.  

A NOS apresenta ainda alguns comentários mais específicos envolvendo o plano e o prazo 

de migração, a portabilidade, os custos e as comunicações de emergência, salientando 
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que esses comentários assentam no pressuposto de que se aplicam à modalidade de 

interligação IP os princípios e condições de interligação vertidos na ORI, nomeadamente 

preços, serviços de gestão, operação e manutenção e Service Level Agreement (SLA). 

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI saúda globalmente a proposta revista de interligação IP, com as alterações 

que decorrem de comentários e sugestões apresentadas por vários operadores e destaca 

as alterações que considera muito positivas e enumera, entre outras, as questões 

associadas à redundância geográfica e funcional das interligações IP e a possibilidade de 

utilização de ligações físicas já existentes, os interfaces de 10Gbe e o recurso a uma única 

Virtual Local Area Network (VLAN). Adicionalmente, também saúda, por considerar 

positivas, outras medidas, em particular relacionadas com o Ponto Geográfico de 

Interligação (PGI) IP temporário no Porto e com as obrigações impostas aos operadores 

de menor dimensão.   

Para este operador a não inclusão da originação de chamadas na decisão relativa à 

interligação IP e a ausência de uma medida que estabeleça que os custos dos circuitos 

físicos de interligação devem ser partilhados equitativamente entre a MEO e cada um dos 

operadores são os aspectos que lhe suscitam maiores preocupações e sobre os quais 

solicita a especial atenção da ANACOM. 

VODAFONE 

A VODAFONE destaca a abordagem adotada pela ANACOM para o processo de consulta, 

sendo que a realização de uma reunião entre as partes interessadas permitiu aos 

operadores alternativos tecerem os seus comentários à proposta da MEO e promover, a 

seu ver, um processo participado, construtivo e de procura de soluções que melhor servem 

os diferentes interessados. Esta abordagem, em conjunto com uma calendarização de um 

período para negociação e apresentação de alterações à proposta da MEO contribuiu, na 

sua opinião, para a elaboração de um SPD mais equilibrado, eficiente e sensível às 

diferentes perspetivas dos operadores.  

Este operador, reconhecendo que a abordagem adotada não será aplicável e exequível 

para todo o tipo de processos, designadamente os que carecem de decisões mais ágeis 

ou os que envolvem uma disparidade de posições tendencialmente inconciliáveis, defende, 

quando possível, a adoção, pela ANACOM, de uma abordagem semelhante em outros 



  

 

  7/41 

 

procedimentos, nomeadamente para questões de natureza mais técnica, em que seja 

passível de existirem múltiplas soluções para resolução dos problemas identificados. 

Concordando genericamente com os entendimentos do regulador, a VODAFONE 

considera que há matérias que devem ser sujeitas a uma reflexão adicional e a uma 

adaptação, identificando-as, entre as quais a redundância, o conjunto de codecs a utilizar, 

as questões relativas à portabilidade e numeração, a localização do PGI no Porto, a 

sincronização dos vários processos de migração e o tráfego alvo da migração. 

b) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM regista que diversos operadores consideram positivas as alterações efetuadas 

à proposta de interligação IP apresentada pela MEO, destacando diversas matérias onde 

foi possível encontrar consensos, questões que por esse motivo não serão abordadas 

neste relatório, na medida em que não carecem de intervenção ou esclarecimentos 

complementares. Regista-se também os comentários positivos ao processo de consulta e 

de iteração entre as partes que, segundo alguns operadores, terá contribuído para uma 

ampla discussão sobre a matéria. 

Quanto à proposta da MEO, de publicação pela ANACOM de um documento com os 

princípios basilares da interligação IP aplicável a todos os operadores, devendo 

posteriormente cada operador publicar a informação específica relativa à respetiva rede, 

esclarece-se que a decisão relativa à terminação de chamadas na rede fixa aprovada em 

21.12.20162, que determina a imposição da obrigação de interligação IP a todos os 

operadores presentes no mercado de terminação fixa, reconhecendo a posição de relevo 

da MEO de entre os operadores com PMS, estabelece uma obrigação aplicável 

unicamente a esse operador de apresentar uma proposta de arquitetura de interligação IP, 

entendimento com o qual a própria MEO pareceu de algum modo à data concordar: “[a] PT 

reconhece que deverá ter um papel relevante nesse processo, concordando-se com o 

período apontado (6 meses) para que seja apresentada uma proposta.” (página 18 da 

pronúncia da PT Portugal ao SPD de 10.07.2014). 

Acresce que, sem prejuízo de existirem outros operadores com PMS, a obrigação de 

manter a ORI também é aplicável unicamente à MEO. 

                                                           
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1401579.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1401579
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Note-se que todas as obrigações impostas à MEO e aos restantes operadores com PMS 

nos mercados de terminação de chamadas em local fixo foram objeto de uma decisão 

específica, de 21.12.2016, conforme já referido, sendo que não estão em causa alterações 

ao determinado na referida decisão. Como tal, mantém-se a obrigação imposta a todos os 

operadores com PMS de dar resposta a todos os pedidos razoáveis de fornecimento de 

serviços de terminação de chamadas de voz em local fixo, em condições justas e razoáveis, 

aplicável de forma indiferenciada à interligação TDM e IP; mantêm-se também as 

obrigações que foram impostas especificamente à MEO de publicar a ORI, de apresentar 

à ANACOM uma proposta de arquitetura de interligação em IP – o que a empresa 

concretizou em 24.04.2017 – e de integrar na sua ORI os aspectos relevantes relativos à 

arquitetura de interligação IP que vier a adotar. 

Decorre do exposto, como de resto já decorria da decisão de 21.12.2016, que não existe 

uma simetria de obrigações impostas a todos os operadores com PMS, sendo estas mais 

exigentes para a MEO, conforme foi fundamentado nessa decisão e no relatório dos 

procedimentos de consulta pública e de audiência dos interessados aprovado em conjunto 

com o projeto de decisão notificado à Comissão Europeia.  

Em todo o caso, importa também relevar que, para além da obrigação de dar resposta aos 

pedidos razoáveis de interligação, os operadores alternativos têm a obrigação de 

disponibilizar publicamente informação relativa à configuração da rede, incluindo a 

localização dos pontos de acesso à rede, bem como informação sobre a estrutura tarifária 

praticada, no âmbito da obrigação de transparência, para além de estarem sujeitos a 

obrigações de não discriminação.    

Por último, sem prejuízo do exposto anteriormente quanto às obrigações impostas à MEO 

e aos restantes operadores com PMS, importa recordar o referido no SPD, sobre o impacto 

desta decisão nos diversos operadores no mercado – para além da MEO – tendo sido 

explicitado, novamente em conformidade com o estabelecido na decisão de 21.12.2016, 

que a aprovação da proposta de interligação IP determina “para todos os operadores o 

início do período de transição com vista à disponibilização da interligação IP e o prazo 

máximo para a sua disponibilização com vista a incluir a totalidade do tráfego solicitado”. 

Acresce que, embora não obrigue os operadores alternativos à publicação de uma oferta 

de referência específica para a interligação IP, o SPD estabelece condições de interligação 

que afetam a estrutura de interligação dos operadores alternativos, tais como as 
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determinações que constam das alíneas b), c) e d) do ponto relativo à conclusão e proposta 

de deliberação. 

No tocante à preocupação manifestada pela NOS relativamente a futuras alterações na 

ORI em matéria de interligação IP, é de relevar que a ANACOM efetua uma supervisão 

estreita desta oferta, sendo que as determinações constantes das alíneas j) e k) do SPD 

têm subjacente a necessidade de garantir uma maior transparência para todo o mercado, 

assegurando em paralelo que o cumprimento da obrigação de não discriminação é 

facilmente monitorizado, e garantindo uma maior segurança jurídica. Importa também 

relevar que a ANACOM tem conhecimento, através de comunicação da MEO, das 

atualizações que são efetuadas à ORI, podendo intervir quando entender que as alterações 

assim o justifiquem, designadamente no quadro do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, ou face a 

manifestações fundamentadas de desacordo entre os operadores, aceites por esta 

Autoridade. 

As restantes questões específicas suscitas pelos operadores são objeto de análise com 

maior detalhe nas secções seguintes. 

3. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

3.1. Proposta técnica de interligação IP  

3.1.1. Arquitetura e topologia da rede de interligação IP 

a) Sentido provável de decisão 

“A arquitetura proposta pela MEO prevê a existência de dois PGI estando associados dois 

PI IP a cada um deles, para efeitos de redundância local. Os PI IP – localizados em Picoas 

(Lisboa) e Boavista (Porto) - são os pontos físicos de acesso das redes e, de acordo com 

a MEO, constituem a fronteira de responsabilidade dos operadores em termos de 

interligação IP. 

Considerando que no Porto os PI IP estarão localizados na Boavista, e o PGI IP do Bonfim 

é temporário, a MEO deve assegurar que a existência de um PGI IP temporário no Porto 

não tem impacto nas interligações IP que serão realizadas com os operadores no PI IP da 

Boavista, isto é, que não existirão custos acrescidos para os operadores e quebras de 

serviços decorrentes da existência de um PGI temporário e da necessidade de migração 

desse PGI para uma localização definitiva. Significa assim que do ponto de vista funcional 
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o PGI estará no Bonfim, mas do ponto de vista físico deverá estar já localizado na Boavista, 

sendo a ligação entre a Boavista e o Bonfim da responsabilidade da MEO”. 

Em relação à redundância para as interligações IP, a ANACOM estabelece que “(…) os 

operadores de menor dimensão que estejam interligados com a MEO ou que venham a 

interligar-se para efeitos de entrega de tráfego de terminação de voz, (…) podem optar na 

interligação IP por prescindir de um dos tipos de redundância, local ou geográfica, devendo, 

no entanto, garantir uma solução que assegure encaminhamentos alternativos de tráfego”. 

b) Respostas recebidas  

MEO 

A respeito da localização do PGI no Porto, a MEO menciona que a decisão relativa ao 

mercado grossista de terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo 

estabelece uma obrigação, aplicável a todos os operadores, de comunicar quaisquer 

alterações que afetem a estrutura da rede da MEO ou da rede dos OPS, com uma 

antecedência de pelo menos 6 meses, pelo que considera apenas justificável e 

proporcional que uma mudança de localização de um seu PGI IP não tenha impacto nas 

interligações com os restantes operadores e nos respetivos custos, desde que a 

comunicação de alteração não seja efetuada com a antecedência prevista na referida 

decisão. Não obstante, a MEO esclarece que a localização dos PI IP se manterá na 

Boavista e que a localização temporária do PGI IP noutro local não terá impacto, 

nomeadamente ao nível de custos, nas interligações IP que serão realizadas com os outros 

operadores nos PI IP da Boavista.  

Já quanto à redundância, a MEO estranha a posição da ANACOM de permitir aos 

operadores de menor dimensão de prescindirem de um dos tipos de redundância (local ou 

geográfica), considerando que nenhum operador se pronunciou contra a implementação 

de ligação aos dois PGI da MEO e que quase todos os operadores consideraram que a 

redundância geográfica é muito importante. Acrescenta ainda que, mesmo os operadores 

que dispõem de um único PGI encontram-se interligados a mais do que um PGI da MEO 

e, de forma a assegurar a continuidade do serviço e encaminhamentos alternativos, 

nomeadamente em caso de falha de um PGI, é relevante a existência de redundância 

geográfica de interligação. 
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No entanto, a MEO refere aceitar que não exista a obrigatoriedade de disponibilização de 

dois circuitos por cada um dos dois PGI IP da MEO para os operadores de menor dimensão 

(embora mencione que o que é relevante neste mercado não é a dimensão de um 

operador, mas a simetria das obrigações), desde que seja garantida a redundância 

geográfica de forma a assegurar o encaminhamento do tráfego de interligação em caso de 

falha de um PGI. 

Este operador acrescenta ainda que, “(…) os seus PGI IP serão ambos de âmbito nacional 

e não regional, pelo que cada um pode receber tráfego destinado a todo o país, sendo 

certo que tecnicamente o endereçamento do tráfego tem que ser feito em função do PGI a 

que for entregue”. 

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI considera muito positivas as alterações introduzidas pela MEO no que 

respeita à redundância geográfica e funcional das interligações entre PGI IP, a 

disponibilização de interfaces a 1GbE e 10 GbE, a possibilidade de uma única VLAN para 

tráfego dos dois operadores interligados e a possibilidade de utilização de ligações físicas 

já existentes. Também destaca como positivas as medidas que asseguram a não 

existência de custos acrescidos associados à existência de um PGI IP temporário no Porto; 

a possibilidade dos operadores de menor dimensão prescindirem de um dos níveis de 

redundância, ao estar prevista a possibilidade de estes operadores se interligarem apenas 

a um PGI; e a não exigência de interligações em mais de dois PGI na rede de qualquer 

operador.   

VODAFONE 

A VODAFONE entende que o tema da redundância geográfica deve ser clarificado. Na 

interpretação deste operador parece-lhe que a MEO irá implementar a redundância 

geográfica, no entanto, face ao esclarecimento que a MEO prestou à AR TELECOM de 

não aceitar o endereçamento do Porto para entrega no PGI de Lisboa e vice-versa, 

questiona se tal “(…) se refere apenas à necessidade de endereçamento IP para os PGIs 

locais de tráfego endereçado à respetiva região ou se tal exigência de endereçamento para 

o PGI respetivo se aplica também na situação em que ocorre uma falha do mesmo.”   

Sobre este tema, a VODAFONE defende que o entendimento da ANACOM deve ser no 

sentido de os operadores poderem utilizar um único PGI para entrega de todo o tráfego em 



  

 

  12/41 

 

caso de falha no outro PGI, entendimento que considera ser o que a MEO lhe transmitiu 

no âmbito das reuniões que teve com esse operador.   

Relativamente ao PGI temporário do Porto, a VODAFONE considera que a MEO deve 

prestar informação adicional de modo a permitir o cabal esclarecimento dos restantes 

operadores no mercado. A título de exemplo menciona a necessidade de ser devidamente 

esclarecido o período temporal durante o qual o PGI temporário do Bonfim estará em 

funcionamento ou, ainda, a forma como ocorrerá a migração para o PGI da Boavista, 

considerando que a MEO deve apresentar uma descrição detalhada e pormenorizada 

deste processo, de modo a ser validada a ausência de quaisquer encargos adicionais para 

os operadores alternativos.   

Para a VODAFONE é ainda relevante assegurar que esse processo de migração não 

implicará custos acrescidos para os operadores.  

Relativamente a esta temática considera ainda não ser claro que tipo de redundância irá a 

MEO assegurar entre a Boavista e o Bonfim, considerando a VODAFONE ser importante 

assegurar a redundância lógica e física entre estes dois pontos.  

c) Entendimento ANACOM 

Das respostas recebidas, há a salientar os comentários da NOWO/ONI que considera 

muito positivas as alterações introduzidas pela MEO, sendo que, conforme mencionado na 

secção 2.1, estas matérias (que foram objeto de consenso) não serão analisadas. 

Relativamente aos comentários relativos ao PGI temporário do Porto, a ANACOM 

considera positivo que a MEO tenha esclarecido que a localização temporária do PGI IP 

não terá impacto nas interligações com os restantes operadores, nem se refletirá em custos 

acrescidos, relevando que na proposta inicialmente apresentada pela MEO o operador já 

referia que o ponto de interligação (PI) – que no Porto se situa na Boavista, 

independentemente da localização provisória do ponto geográfico de interligação (PGI) no 

Bonfim – é o ponto físico de acesso à rede e constitui a fronteira da responsabilidade dos 

operadores em termos de interligação IP.  

Atentos os esclarecimentos da MEO, entende-se igualmente que a questão suscitada pela 

VODAFONE sobre a redundância entre a Boavista e o Bonfim é interna e da exclusiva 

responsabilidade da MEO, pelo que não cabe à ANACOM pronunciar-se sobre a mesma, 

devendo em todo o caso o operador garantir a resiliência dessa ligação.    
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Neste âmbito, importa ainda referir que o disposto na decisão relativa ao mercado de 

terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo sobre a comunicação 

de quaisquer alterações que afetem a estrutura da rede da MEO ou da rede dos OPS é 

aplicável às alterações decorrentes de decisões de gestão das redes por parte dos 

operadores. Não é, no entanto, razoável que no processo de migração atualmente em 

curso, em que as opções sobre a arquitetura de rede foram devidamente ponderadas, 

planeadas e discutidas pelos diversos intervenientes no mercado, hajam alterações, num 

muito curto espaço de tempo, e que tal tenha consequências indesejáveis para os restantes 

operadores, nomeadamente em termos de custos. Aliás a própria decisão relativa a esse 

mercado exclui o plano de migração desse prazo quando se refere: “(…) e, salvo alterações 

previstas e aprovadas no âmbito da proposta de arquitetura de interligação em IP a 

apresentar pela MEO, fica essa empresa também sujeita à obrigação de comunicação 

antecipada de alterações que afetem os princípios de interligação com os OPS, num prazo 

mínimo de 6 meses.” 

Em relação ao tema da redundância, confirma-se o entendimento da VODAFONE sobre a 

matéria, isto é, deve ser possível cursar todo o tráfego em um único PGI em caso de falha 

no outro PGI, tendo a MEO esclarecido nos seus comentários que “(…) os seus PGI IP 

serão ambos de âmbito nacional e não regional, pelo que cada um pode receber tráfego 

destinado a todo o país.” 

E é também de notar que a MEO manifesta a sua discordância de se permitir aos 

operadores de menor dimensão prescindirem de um dos tipos de redundância (local ou 

geográfica), aceitando no entanto que não exista a obrigatoriedade de disponibilização de 

dois circuitos por cada um dos dois PGI IP da MEO para os operadores de menor 

dimensão.  

Sobre este tema importa salientar novamente que, considerando os requisitos atuais 

previstos na ORI em termos de redundância – têm de ser garantidos encaminhamentos 

alternativos de tráfego em caso de falhas nos feixes de interligação, mas não se prevê a 

obrigatoriedade de interligação em mais do que um PGI –, não é justificável, no que aos 

operadores de menor dimensão diz respeito, aumentar o nível de exigência, no quadro 

específico da interligação IP, pelo que se reitera que os operadores de menor dimensão 

podem prescindir de um tipo de redundância, desde que seja garantida uma solução que 

assegure encaminhamentos alternativos de tráfego em caso de falha no circuito de 
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interligação, sem prejuízo de se reconhecer a relevância de redundância a nível geográfico 

para obviar a falhas num PGI.  

Note-se ainda sobre esta questão que, contrariamente ao referido pela MEO, não está em 

causa a simetria de obrigações impostas aos operadores com PMS. Como se explicitou no 

entendimento anterior, relativo ao ponto 2.1, a decisão relativa às terminações fixas não 

determinou essa simetria, tendo a MEO ficado sujeita a algumas obrigações distintas, e 

mais exigentes, das aplicáveis aos restantes operadores com PMS. 

3.1.2. Caraterísticas técnicas e qualidade de serviço 

a) Sentido provável de decisão 

«(…) [A]penas a NOWO/ONI se pronunciou a favor da adoção do protocolo de sinalização 

SIP-I e que os restantes operadores que apresentaram à MEO contributos não se 

pronunciaram sobre esta questão ou manifestaram concordância com a utilização do 

protocolo SIP, entende-se que não se justifica, nem é proporcional obrigar a MEO a 

disponibilizar essa opção, sem prejuízo de as partes poderem acordar nesse sentido. (…) 

No que se refere ao modelo de interligação “InterAS” Opção A, tendo a MEO concordado 

com as sugestões da NOWO/ONI relativas aos valores dos timers de “eBGP”, embora não 

as tenha transposto para a proposta por esta não explicitar esse nível de detalhe, entende-

se que a MEO deve incorporar as referidas sugestões na oferta de referência de 

interligação, por uma questão de transparência e segurança jurídica. (…) 

Determinar que a MEO especifique os valores dos timers de “eBGP” (…). 

Determinar que a MEO defina os indicadores de qualidade de serviço por referência aos 

indicadores atualmente previstos na ORI, como os relativos à qualidade e disponibilidade 

da rede e à qualidade dos circuitos, devendo a proposta estabelecer ainda o necessário 

para assegurar o protoloco de routing “BGP” em situações de congestionamento que 

estejam associadas ao aumento anormal do tráfego ou a situações anómalas.» 

b) Respostas recebidas  

IP TELECOM 

A IP TELECOM refere ter em curso testes conjuntos com a ONI para interligação IP com 

SIP-I, sendo que findo o período de testes passará para ambiente de produção, mantendo-



  

 

  15/41 

 

se a interligação TDM para redundância. A interligação TDM será descontinuada assim 

que for validada a robustez e fiabilidade da interligação IP. 

O operador aponta a minimização de necessidade de Gateways como a grande vantagem 

da migração para o SIP-I de operadores com SS7, à qual acrescem ainda ganhos de 

eficiência em termos de redução de custos, dada a menor necessidade de meios humanos 

para o seu suporte e operação. 

A IP TELECOM refere também a necessidade de garantir o encaminhamento de serviços 

especiais atualmente suportados na rede telefónica pública comutada, como sejam os 

serviços de fax, DTMF, entre outros. 

MEO 

A MEO refere que não aceita que se pretenda introduzir num documento genérico de 

especificações técnicas, e especificamente na oferta de interligação da própria MEO, um 

nível de detalhe e rigidez que não considera justificável, sobretudo quando é alegado que 

tal decorre de “uma questão de transparência e segurança jurídica”, quando, para a MEO, 

a implementação de interligação IP é uma obrigação simétrica, aplicável a todos os 

operadores, cabendo a todos publicar um documento de especificações técnicas da 

interligação em IP com as respetivas redes e com o mesmo nível de detalhe. Acrescenta 

ainda que a segurança jurídica é salvaguardada no âmbito dos acordos de interligação 

estabelecidos entre os operadores.  

Quanto à necessidade de a MEO incorporar as sugestões da NOWO/ONI de valores dos 

timers de “eBGP” na ORI, o operador esclarece que os valores sugeridos pela NOWO/ONI 

são cerca de ¼ dos valores default previstos na recomendação, e que, embora tenha 

concordado considerar os valores propostos, refere desconhecer se as redes dos restantes 

operadores suportam estes valores. Como tal, considera que esta é matéria a ser acordada 

com cada operador, razão pela qual optou por não os incorporar na especificação. 

Relativamente à qualidade de serviço este operador entende que os indicadores 

atualmente previstos na ORI não são relevantes nem transponíveis para a gestão de redes 

em ambiente IP, referindo que não são gerados registos ao nível dos SBC que permitam o 

seu cálculo.  Menciona, ainda, que a qualidade dos circuitos de interligação deve ter 

presente a partilha desta infraestrutura entre os operadores, pelo que deve ser negociada 

entre eles e refletida nos acordos de interligação. Consequentemente defende que “(…) o 
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detalhe neste âmbito deverá ser deixado para acordo entre os Operadores, seguindo as 

normas já identificadas na especificação técnica”.  

Por último, menciona não ter nada a obstar sobre o mencionado relativamente à 

necessidade de assegurar o protocolo de routing “BGP” em situações de 

congestionamento de tráfego. 

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI considera que tendo o prazo de migração sido reduzido para dois anos 

aceita a não disponibilização do protocolo SIP-I na interligação IP. 

Refere ainda ser muito positivo que as questões relacionadas com a interligação interAS e 

timers eBGP sejam integradas na ORI, bem como os aspectos de garantia e controlo de 

qualidade de serviço que garantirão a necessária segurança jurídica sobre detalhes 

operacionais relevantes para os restantes operadores. 

VODAFONE 

Não obstante concordar com a possibilidade da MEO disponibilizar mais codecs através 

de acordo bilateral, a VODAFONE defende a integração desde já de um maior número de 

codecs áudio suportados, considerando que a lista de codecs deve ser mais extensa, 

propondo codecs específicos para o cenário móvel. Este operador entende que tal medida 

potenciará a adoção de codecs mais eficientes, minimizará os transcodings end to end e 

reforçará o caráter future proof das soluções que a evolução da oferta de interligação 

permite albergar, melhorando o aproveitamento das potencialidades que a nova arquitetura 

de rede permite. Acresce que essas alterações permitem acomodar evoluções futuras da 

interligação IP, nomeadamente a interligação IP para o tráfego móvel. 

c) Entendimento da ANACOM 

Em relação aos comentários sobre a alegada simetria das obrigações impostas à MEO e 

aos restantes operadores com PMS nos mercados de terminação de chamadas remete-se 

para o já referido nos entendimentos relativos aos pontos 2.1 e 3.1.1. Neste contexto, 

releva-se que a MEO tem obrigações específicas, designadamente de publicação de uma 

ORI, na qual deverá integrar os elementos relativos à interligação IP. Sem prejuízo de a 

imposição desta obrigação decorrer de decisão já adotada, em 21.12.2016, a qual foi 

sujeita a procedimento de consulta pública e de audiência prévia dos interessados, e de 

nesse quadro se ter fundamentado a sua determinação, importa realçar que a sua 
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imposição teve subjacente preocupações de transparência e de não discriminação 

associadas ao facto de a MEO ter a rede de maior dimensão, com uma cobertura nacional, 

e com a qual tendencialmente todos os operadores se interligam. Neste âmbito, embora os 

acordos de interligação entre operadores garantam naturalmente segurança jurídica, o 

facto de a sua negociação se encontrar alicerçada em elementos constantes da ORI, 

publicamente disponíveis, nos quais se suportam e para os quais podem remeter, constitui 

uma garantia adicional de segurança jurídica que não pode ser desconsiderada, 

designadamente quando estão em causa negociações que envolvem entidades de 

dimensão muito distinta. 

Considerando o exposto, a ANACOM defendeu no SPD que a introdução da especificação 

na ORI dos timers de eBGP aumenta a transparência e a segurança jurídica, entendimento 

que, pelas razões referidas, mantém. Atento, no entanto, o comentário da MEO de que as 

redes dos outros operadores podem não suportar os valores propostos pela NOWO/ONI, 

que serão ¼ dos valores default recomendados, e embora a MEO tenha concordado 

considerar os valores em causa, a ORI deverá prever a possibilidade de serem aceites 

valores até ¼ dos valores default, garantindo-se desta forma que todos os operadores 

poderão suportar os valores em causa.  

Em relação à qualidade de serviço a MEO alega que os indicadores atualmente previstos 

na ORI – qualidade das redes dos OPS3, qualidade dos circuitos4 e perda nos feixes de 

interligação5, não são transponíveis para a gestão de redes em ambiente IP, propondo que 

esta matéria seja objeto de negociação entre as partes. 

Atento o princípio da não discriminação e da transparência, a ANACOM considera que os 

parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho devem estar publicados 

na proposta de interligação IP, pelo que determinou a necessidade de a proposta incluir 

maior desenvolvimento e especificação desta matéria, tendo por referência os indicadores 

atualmente previstos na ORI. Os comentários da MEO não são de molde a alterar esse 

                                                           
3 Este parâmetro tem como objetivo medir a qualidade da rede de um OPS e calcula a percentagem das 
chamadas não concretizadas devido a problemas técnicos na rede. 
4 Este parâmetro é concretizado no âmbito da oferta de referência de circuitos alugados (ORCA). 
5 Este parâmetro procura garantir que os circuitos de interligação estejam dimensionados de forma a que a 
perda em cada feixe não ultrapasse os 1%. 
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entendimento, considerando-se que a proposta de interligação IP deve incluir um ponto 

sobre a qualidade de serviço.  

Face ao exposto, entende-se que a MEO deverá incluir na ORI indicadores que tenham 

por referência os atualmente previstos na ORI, não significando tal que os indicadores 

sejam os mesmos, atendendo à diferença de tecnologias num e noutro caso. 

Assim, é relevante que se continue a aferir a qualidade das redes dos operadores, dos 

circuitos para interligação do tráfego e das ligações ponto-a-ponto, existindo no contexto 

europeu indicadores definidos para a interligação IP6. Atendendo ao princípio da 

transparência, considera-se que na ORI devem ser publicados níveis mínimos de qualidade 

de serviço, salvaguardando-se em última instância os interesses dos utilizadores 

finais.  Sem prejuízo, reconhece-se que a partilha de infraestrutura tem impacto no nível 

de qualidade de serviço obtido, pelo que se aceita que os objetivos de desempenho sejam 

negociados entre os operadores, sem deixar, contudo, de haver na ORI uma garantia 

mínima de qualidade de serviço. 

Quanto ao SIP-I, embora a IP TELECOM refira que se encontra a negociar uma interligação 

com base no referido protocolo, mencionando as suas vantagens, constata-se que a 

NOWO/ONI, operador que defendia a adoção da referida norma, refere na sua resposta 

que aceita o não suporte do SIP-I, atenta a redução do prazo de migração da interligação 

IP. Neste contexto, não existindo mais operadores a manifestarem preferência pelo SIP-I, 

e pelas razões já mencionadas no SPD quanto a tratar-se de uma norma transitória, que 

não substitui o SIP, reitera o entendimento desta Autoridade sobre não se justificar nem 

ser proporcional impor o SIP-I, sem prejuízo de as partes poderem acordar nesse sentido. 

Sobre os codecs a constarem na proposta de interligação IP, constata-se que a 

VODAFONE é a única entidade a defender a inclusão desde já de um maior número de 

codecs áudio, invocando vantagens nomeadamente ao nível da evolução futura da 

interligação IP, considerando-se que a inclusão dos codecs pretendidos pela VODAFONE, 

a antecipar a migração do tráfego móvel para interligação IP, não é de momento crucial, 

                                                           
6 Por exemplo, na oferta de referência de interligação da Telefónica, disponível em 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/976107_2.pdf, estão definidos indicadores de qualidade de serviço no 
contexto da interligação IP que envolvem a qualidade das redes dos operadores (com objetivos de 
processamento de 99% do tráfego entregue e de disponibilidade dos PI de 99,77%), a qualidade dos circuitos 
de interligação IP (entre outros, com objetivos relativos à taxa máxima de perda de pacotes), e medidas 
extremo-a-extremo (com objetivos definidos para a latência e perda máxima de pacotes). 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/976107_2.pdf
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devendo ser equacionada na eventual migração do tráfego móvel para interligação IP. Tal 

não obsta a que as partes acordem codecs distintos dos existentes na proposta e que a 

ANACOM venha a considerar a matéria em momento posterior, caso se revele necessário 

e justificado.  

3.1.3. Numeração e Portabilidade 

a) Sentido provável de decisão 

“Quanto à numeração, (…) entende-se que não se justifica determinar alterações à 

proposta da MEO, sem prejuízo de possível regulamentação da utilização do CLI por parte 

da ANACOM. 

Relativamente à portabilidade, a proposta da MEO e os comentários que foram 

apresentados pelos vários operadores convergem quanto ao método utilizado – ACQ –, 

existindo, no entanto, divergências quanto ao campo em que o NRN deve surgir, 

salientando a MEO que a sua proposta segue a norma relevante. Em qualquer caso, a 

disposição da MEO para aceitar que os números portados possam ser entregues na 

interligação TDM até ao final do processo de migração afigura-se adequada, já que 

contribui para a redução dos custos de adaptação das configurações de rede dos 

operadores, devendo os operadores envolvidos durante o período em causa negociar a 

solução ou soluções a implementar após o período de migração, atentos os menores 

custos para o mercado.” 

b) Respostas recebidas  

IP TELECOM 

A IP TELECOM salienta que deve ser garantido o correto encaminhamento de numeração 

(E.164), bem como de numeração portada com recurso preferencial ao método All Call 

Query (ACQ), devendo haver garantia de acesso aos serviços de emergência e de 

encaminhamento de serviços especiais atualmente suportados na rede telefónica pública 

comutada (RTPC), nomeadamente o fax e DTMF. 

MEO 

A MEO menciona concordar com o entendimento da ANACOM sobre esta matéria. 
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NOS 

Este operador considera existir necessidade de conciliação entre os prazos resultantes da 

revisão do regulamento de portabilidade e os prazos previstos no âmbito do processo de 

migração para interligação IP. 

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI considera positiva a proposta da MEO de aceitar que o tráfego de 

numeração portada seja entregue via TDM até à conclusão do processo de migração, para 

permitir um maior período de adaptação aos restantes operadores. 

VODAFONE 

A VODAFONE discorda da proposta de oferta de interligação IP no que se refere às 

alterações a introduzir na “arquitetura de rede de portabilidade”, em concreto, menciona, 

não concordar com o envio do NRN no campo “routing number”, preocupação que refere 

ser partilhada pela generalidade, ou mesmo pela totalidade, dos operadores alternativos.  

Este operador considera que o previsto na proposta da MEO modifica significativamente o 

que está implementado na interligação TDM, sendo totalmente evitável por não ser um 

requisito necessário para a implementação da interligação IP, obrigando a múltiplas 

alterações de sistemas e configurações das redes dos operadores, tornando “(…) o 

processo mais moroso, oneroso e passível de afetar a qualidade de serviço e o bom 

funcionamento das redes”, para além de que terá impacto em outros cenários de tráfego 

não enquadrados no âmbito desta decisão, como no caso do tráfego de interligação para 

redes móveis. 

Salienta também que tal irá ter impacto na revisão do Regulamento de Portabilidade, 

podendo levar a um atraso na sua implementação. Sobre este tema, a VODAFONE conclui 

que “(…) a proposta de manutenção da arquitetura atual de portabilidade é a que melhor 

serve os interesses do mercado português (…)”, no que à celeridade e custos associados 

diz respeito, razão pela qual a VODAFONE salienta a necessidade de a ANACOM 

reequacionar as preocupações do mercado face às alterações propostas pela MEO à 

arquitetura de portabilidade, na sua proposta para interligação IP, tendo em consideração 

o impacto que estas terão em todos os operadores e clientes de comunicações eletrónicas, 

impacto esse que a VODAFONE considera totalmente desnecessário. 
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E, ainda que a VODAFONE saúde a disponibilidade da MEO para aceitar, até que esteja 

concluído o processo de migração, que os números portados sejam entregues em TDM, e 

para negociar com os operadores que pretendam outras soluções a implementar após o 

período de migração, para este operador “(…) a proposta da MEO não oferece a segurança 

jurídica necessária nem é suficiente para assegurar um processo de transição robusto, 

necessário e efetivo após a migração para a interligação IP”, concluindo pela necessidade 

de manutenção da atual arquitetura da portabilidade. 

Para este operador, temas como algumas especificações técnicas detalhadas 

fundamentais para cenários de trânsito, chamadas com origem em números internacionais 

ou em serviços não geográficos, e situações de reencaminhamento, não são devidamente 

concretizados na proposta apresentada pela MEO, mas deverão sê-lo na versão final da 

oferta de interligação IP que vier a ser aprovada no presente processo de consulta pública. 

c) Entendimento da ANACOM 

O único operador que suscita diversas questões em relação à numeração e portabilidade 

é a VODAFONE. Note-se que, ainda que a VODAFONE mencione uma alteração à 

arquitetura de portabilidade, importa salientar que tal não se verifica, existindo sim, por 

necessidade inerente à interligação IP a adoção do modelo de portabilidade AQC e à 

definição, por parte da MEO, de formatos válidos de SIP e TEL URI (Uniform Resource 

Identifier) para as suas interligações IP. Salienta-se ainda que os comentários da 

VODAFONE não apresentam o detalhe necessário para que se consiga avaliar 

adequadamente os impactos que a mesma antevê e que a levam a discordar tão 

veementemente da proposta da MEO, no que à portabilidade diz respeito. 

Quanto à questão relacionada com o envio do NRN no campo “routing number”, a 

ANACOM constata que, ao contrário do referido pela VODAFONE, os restantes operadores 

não apresentaram comentários sobre o tema, concluindo-se que esta questão não será um 

problema relevante para a generalidade dos operadores. Deste modo, reitera-se o 

entendimento desta Autoridade explanado no SPD de que não se justifica, neste âmbito, 

determinar alterações à proposta da MEO. 

Relativamente à conciliação de prazos do projeto de revisão do regulamento de 

portabilidade e do processo de migração para interligação IP, a ANACOM, dentro do 

possível, terá em tal em consideração a existência dos dois procedimentos e procurará 

enquadrar os prazos atendendo a essa realidade, no entanto, é necessário ter em 
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consideração que se tratam de procedimentos distintos, não sendo razoável fazer 

depender os desenvolvimentos de um procedimento de um outro. 

Por fim, a VODAFONE não explicita com detalhe suficiente para que seja apurado pela 

ANACOM as questões relacionadas com os cenários de trânsito, as chamadas originadas 

em números internacionais ou em serviços não geográficos e as situações de 

reencaminhamento, nem se percebe o que propõe em concreto, pelo que não pode a 

ANACOM considerá-las na decisão final. 

3.1.4. Comunicações de emergência 

a) Sentido provável de decisão 

“Esta Autoridade nota que todos os operadores estão em concordância sobre a transição 

destas chamadas para a interligação IP e como tal não encontra à partida razões para se 

opor à proposta de migração destas chamadas para a interligação IP. Não obstante, tendo 

presente a natureza das comunicações em causa, entende-se que a sua migração deve 

ser objeto de decisão específica da ANACOM, que será independente e autónoma da 

relativa à interligação IP, e que deverá envolver as entidades que também têm 

responsabilidades nesta área, na sequência da realização bem-sucedida de testes 

específicos envolvendo os PSAP e os operadores em causa.” 

“[A]s alterações à Oferta de Referência de Interligação decorrentes da integração da 

proposta de interligação IP (…) são efetuadas independentemente do que vier a ser 

decidido especificamente quanto ao processo de migração das comunicações de 

emergência.” 

b) Respostas recebidas  

MEO 

A MEO concorda com o previsto no SPD desde que i) os testes específicos envolvendo os 

PSAP e os operadores sejam realizados em processo autónomo a desencadear pela 

ANACOM, ii) a calendarização do processo autónomo não tenha impactos negativos nos 

prazos previstos para a migração TDM para IP e na desativação dos comutadores TDM e 

que iii) o processo integre também as chamadas eCall, no mínimo a nível da entrega de 

tráfego aos PSAP. 
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NOS 

Este operador considera necessário que, independentemente da migração para a 

interligação IP ser objeto de decisão específica e autónoma, deverá ficar desde já previsto 

que a mesma deverá concretizar-se dentro do prazo previsto de 2 anos para a migração 

“geral” para a interligação IP, sob risco de se não poderem descontinuar as interligações 

TDM, com a ineficiência daí resultante. 

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI apoia a intenção da ANACOM de produzir decisão autónoma sobre o 

suporte às comunicações de emergência na interligação IP e concorda que a 

calendarização para o suporte das comunicações de emergência não seja 

necessariamente diferente da calendarização de migração para IP, sendo de todo o 

interesse que os prazos sejam idênticos para ser possível eliminar totalmente a tecnologia 

TDM na data prevista. 

VODAFONE 

A VODAFONE refere ser necessário promover o mais brevemente possível o processo 

autónomo de decisão da migração para interligação IP das comunicações destinadas aos 

serviços de emergência, sendo crucial o envolvimento do Ministério da Administração 

Interna (MAI), como entidade responsável pela gestão dos PSAP, nestas decisões.  

c) Entendimento da ANACOM  

Releva-se que os operadores que se pronunciaram confirmam o entendimento da 

ANACOM sobre a migração das chamadas de emergência para interligação IP. Neste 

contexto, reitera-se que este será um processo independente e autónomo face à decisão 

de interligação IP, e que deverá envolver as entidades que também têm responsabilidades 

nesta área, na sequência da realização bem-sucedida de testes específicos envolvendo os 

PSAP e os operadores em causa 

Note-se que a autonomia referida não implica necessariamente que o calendário de 

migração que lhe estará associado seja distinto do calendário geral de migração para 

interligação IP, sendo expectável que se conclua dentro do prazo dos 2 anos. 

Relativamente a inclusão das chamadas eCall no plano de migração é matéria que poderá 

ser abordada no âmbito do processo acima mencionado. 
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3.2. Plano de migração  

a) Sentido provável de decisão 

“Determinar que o calendário total da migração seja reduzido em 6 meses, tendo a MEO 4 

meses para a implementação e configuração da solução para interligação IP na sua rede, 

devendo nos 12 meses seguintes migrar para IP 50% do tráfego terminado na sua rede, e 

os restantes 50% nos 8 meses seguintes.” 

“Determinar que o tráfego entregue em gamas de numeração distintas das identificadas 

pela MEO no âmbito do processo de migração para interligação IP seja devolvido ao 

operador de origem permitindo que este opte por outras alternativas de entrega de tráfego.” 

“Determinar que o tráfego de terminação entregue pela MEO aos restantes operadores 

também evolua de forma equivalente à determinada em e), devendo a MEO garantir que 

50% do tráfego é entregue em IP até ao final dos primeiros 12 meses que se seguem ao 

período de 4 meses usados pela MEO para a implementação e configuração da solução 

para interligação IP na sua rede.” 

“Determinar que a MEO integre na Oferta de Referência de Interligação a proposta de 

interligação IP (…) no prazo de 10 dias úteis após a comunicação da decisão final à MEO, 

devendo ser comunicadas à ANACOM as alterações introduzidas, e em particular 

eventuais elementos novos que não tenham sido explicitados na proposta da MEO.” 

“Determinar que as alterações futuras efetuadas na Oferta de Referência de Interligação 

em relação à interligação IP, designadamente envolvendo especificações de natureza mais 

técnica ainda não constantes na proposta, devem tanto quanto possível ser objeto de 

acordo com os operadores envolvidos e posteriormente comunicadas à ANACOM.” 

b)  Respostas recebidas  

MEO 

A MEO critica o mencionado pela ANACOM em relação à empresa já poder ter iniciado o 

planeamento para a migração para interligação IP, referindo que a ANACOM ainda não 

aprovou as especificações técnicas para a interligação IP e que as alterações previstas em 

SPD têm impacto a nível técnico, que considera não negligenciável. 

Em relação ao transcoding, a MEO menciona que pretende minimizar os custos que 

existirão durante o processo de migração, referindo existir uma diferença significativa entre 
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a sua situação e a dos operadores alternativos, na medida em que estes últimos já 

investiram em equipamentos de transcoding pelo que não terão custos acrescidos, nem 

resultantes de uma não redução do prazo de migração, nem de uma diferente prioritização 

das gama das de numeração, enquanto a MEO terá de investir em equipamento adicional 

de transcoding/transrating, caso sejam determinadas alterações à forma como propôs 

receber/entregar tráfego.  

Neste contexto, a MEO menciona, sem deixar de reconhecer que esse procedimento é 

usual e implementável, que o previsto no SPD relativamente à devolução de tráfego 

entregue em gamas distintas das identificadas pela MEO para a migração ao operador de 

origem pode ter graves implicações dependendo do volume de tráfego e da alternativa de 

entrega que o operador em causa venha a escolher. No entanto, apesar desta 

consideração, refere não se opor, à semelhança do previsto para o tráfego que ultrapasse 

o limite pré-estabelecido, à implementação de uma solução que permita a um operador de 

origem encaminhar para a interligação TDM o tráfego destinado a gamas de numeração 

ainda não migrada para interligação IP. 

Em face do exposto, a MEO refere que não se opõe a que o prazo total para a migração 

seja reduzido para dois anos, propondo, no entanto, alterações na calendarização prevista 

no SPD. Em concreto, solicita que seja mantido o período de 6 meses para a 

implementação e configuração da solução, conforme a sua proposta original, e que a 

redução do prazo total para a migração ocorra ao nível da migração em si, propondo, face 

à sua proposta inicial, que a calendarização prevista para o segundo ano ocorra em seis 

meses, isto é que os últimos 50% do tráfego migrem em seis meses ao invés de doze com 

inicialmente propôs.  

Posto isto, a MEO salienta, no entanto, que não tem capacidade para efetuar testes com 

todos os operadores em simultâneo, estando igualmente dependente das opções dos 

outros operadores, e consequentemente não lhe será possível garantir que 50% do tráfego 

seja entregue em IP até ao final de 12 meses que se seguem ao período inicial.  

Por fim, a propósito da integração da interligação IP na ORI num prazo de 10 dias úteis 

após notificação da decisão final à MEO, refere que a ANACOM deve aprovar um 

documento com os princípios basilares da interligação IP a serem seguidos por todos os 

operadores, e que posteriormente cada operador deve adequar com informação específica 

relativa à sua rede e publicar na sua página na Internet. 
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NOS 

A NOS saúda a proposta de fixação do prazo de migração para interligação IP em dois 

anos, considerando bastante positiva a adoção de um plano de migração mais célere do 

que o proposto pela MEO. 

Quanto à possibilidade de a MEO cobrar um preço diferenciado pelo tráfego recebido fora 

do plano de migração, a NOS manifesta a sua concordância com a proposta da ANACOM, 

de que a MEO deverá devolver este tráfego ao operador de origem, mas acrescenta que a 

MEO deverá apresentar previamente aos operadores o procedimento técnico a adotar para 

essa devolução de forma a que seja acordado atempadamente entre as partes. 

Por fim, salienta a evolução positiva da posição da MEO ao longo do processo de discussão 

promovido pela ANACOM, ao assumir “os custos de transcoding pela rede de destino no 

caso de esta rede, por algum motivo, não estar preparada para acompanhar o ritmo da 

migração para IP”. 

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI refere que ainda que não tenha proposto uma redução tão agressiva, 

considera muito positiva a determinação do prazo de dois anos para a totalidade dos 

processos de migração IP, estando preparada para realizar a migração no prazo proposto.  

Refere também considerar ser razoável que sejam definidas gamas de numeração, 

previamente calendarizadas, para a migração do tráfego para a MEO, sendo que a 

migração do tráfego da MEO para os restantes operadores deverá começar pelos clientes 

já suportados em IP. 

VODAFONE 

A VODAFONE concorda com um prazo de migração de 2 anos, considerando-o adequado 

e razoável. No entanto, salienta que, considerando as demais alterações que se 

perspetivam ocorrer nos próximos anos, nomeadamente a alteração do Regulamento de 

Portabilidade ou o processo autónomo de decisão relacionado com a migração para a 

interligação IP das comunicações de emergência, é necessário assegurar que este 

processo de migração seja consistente e tenha essas alterações em devida conta. 

Como tal, este operador considera essencial que seja definido pela ANACOM um plano 

com as medidas necessárias para garantir o cumprimento das diferentes calendarizações 
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de decisões que tenham impacto na migração para a interligação IP, como as referentes à 

originação de chamadas em local fixo, acesso aos serviços de emergência, acesso a 

serviços de numeração não geográfica e o seu reflexo no tráfego cursado nas redes 

móveis. Isto deverá ser conseguido com o envolvimento das entidades que serão afetadas 

pelas alterações a realizar na arquitetura das redes dos operadores, por forma a se 

alcançar um entendimento comum, consensual e que tenha em consideração os 

investimentos dos operadores na implementação da interligação IP. Neste âmbito, apela 

também ao envolvimento do MAI, como entidade responsável pelo funcionamento dos 

PSAP, nestas decisões.                           

c) Entendimento da ANACOM 

Todos os operadores que se pronunciaram, manifestaram o seu acordo com o prazo de 24 

meses para a migração para interligação IP, ainda que a MEO solicite ajustes no que se 

refere ao prazo previsto para a implementação e configuração da solução. 

Sobre a proposta da MEO de alterar o período de implantação e configuração da rede para 

seis meses encurtando, em alternativa, o período para migração dos últimos 50% do 

tráfego de oito meses para seis meses, considera-se que a mesma é razoável pois no 

cômputo geral mantém-se o prazo de migração de 24 meses, e como tal, aceita-se o 

solicitado pela MEO ao nível da calendarização do plano de migração. 

Sendo que a migração dos primeiros 50% de tráfego deverá ocorrer num prazo máximo de 

12 meses após o período inicial de testes, que não deverá ter uma duração superior a 6 

meses, por forma a garantir que este prazo seja cumprido, a MEO deverá definir um plano 

de interligação e testes com os operadores que solicitem a interligação IP, e calendarizar 

os testes pela ordem de receção das solicitações de interligação por parte dos operadores. 

A MEO deve dar resposta às solicitações dos operadores, a partir do momento em que a 

proposta de interligação IP seja incluída na ORI. 

Já sobre a observação da MEO de que não lhe será possível garantir que 50% do tráfego 

seja entregue em IP até ao final do período de 12 meses que se segue o período inicial, 

por não ter capacidade para efetuar testes com todos os operadores em simultâneo, e estar 

dependente das opções dos outros operadores, importa salientar que na sequência da 

alteração da calendarização agora prevista (de 4+12+8 meses para 6+12+6 meses) o final 

do referido período de 12 meses ocorre 18 meses após a decisão final desta Autoridade, 

o que é coincidente com o plano de migração inicialmente proposto pela própria MEO, que 
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propunha 6 meses para implementar e configurar a rede e migração de 50% do tráfego nos 

12 meses subsequentes, ou seja 18 meses após decisão final sobre esta matéria. Nestas 

condições e não tendo sido transmitidos dados novos sobre a matéria, não se veem razões 

para alteração do SPD neste caso. 

De referir ainda que, não obstante concordar-se com a alteração da calendarização da 

migração para interligação IP nos termos atrás propostos, a ANACOM discorda da posição 

da MEO sobre a aparente impossibilidade de iniciar qualquer planeamento para a migração 

IP antes da aprovação final da decisão final do SPD em apreço. De facto, é expetável que 

a MEO e os restantes operadores já tenham iniciado o planeamento da migração do tráfego 

para interligação IP, facto que se comprova pela existência de posições bem consolidadas 

por parte dos diferentes operadores sobre esta matéria. Assim, presume-se que a MEO, 

eventualmente, quererá referir-se à necessidade de concluir os procedimentos relativos 

aos investimentos em equipamentos que necessita efetuar e que tal estará dependente da 

decisão final da ANACOM, sendo que mesmo neste caso é expetável que este operador 

tenha já planos delineados nesta matéria que carecerão de eventuais ajustes, mas que 

poderiam eventualmente em alguns casos já ter sido iniciados.  

Relativamente ao comentário da MEO à posição da ANACOM sobre o tratamento que deve 

dar às chamadas recebidas na interligação IP para gamas de numeração que ainda não 

tenham sido migradas, regista-se que aquela empresa não insiste na sua proposta inicial, 

sendo que não é compreensível que a devolução da chamada ao operador de origem 

implique dificuldades acrescidas face ao cenário inicial proposto pela MEO, uma vez que 

tal implicaria que ela própria teria de proceder ao transcoding/transrating, aumentando a 

incerteza sobre o volume de tráfego a processar e respetivo investimento em media 

gateways. Assim, reitera-se que a MEO deve adotar a solução preconizada no SPD, com 

a qual a NOS refere concordar, de devolver a chamada ao operador de origem. Tal tem, 

ainda, como vantagem a redução da imprevisibilidade e dos custos com 

transcoding/transrating por parte da MEO. 

Relativamente a esta matéria importa ainda relevar o contributo da NOS sobre a 

necessidade de a MEO apresentar aos operadores com antecedência o procedimento 

técnico a adotar na situação em causa para que tal seja acordado entre as partes, posição 

com a qual se concorda. 
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Em relação ao comentário da VODAFONE, importa referir que, ainda que possam ser 

temas conexos, este processo de migração da terminação para interligação IP pode, e 

deverá ocorrer de forma independente da alteração do Regulamento da Portabilidade ou 

da migração para interligação IP das comunicações de emergência, tendo o impacto dos 

mesmos sido ponderado neste SPD, razão pela qual se decidiu autonomizar a migração 

para a interligação IP das comunicações de emergência. 

Quanto ao plano solicitado pela VODAFONE com as medidas necessárias para garantir o 

cumprimento das diferentes calendarizações de decisões que tenham impacto na migração 

para a interligação IP, é de salientar que, como referido no ponto 3.1.4, independentemente 

de decorrer sob  processo autónomo, e sem prejuízo de alguma especificidade que tenha 

de ser considerada, é expectável que a migração das comunicações de emergência, com 

origem na rede fixa, esteja concluída no prazo definido para a conclusão da migração da 

interligação IP. Já no que respeita ao acesso a serviços de numeração não geográfica e 

ao tráfego cursado nas redes móveis, tal é esclarecido com maior detalhe nos pontos 3.3 

e 3.4.1 deste relatório, respetivamente. 

Por fim, sobre a proposta da MEO de ver publicado um documento com os princípios 

basilares da interligação IP a ser adotado pelos restantes operadores para publicação das 

sua própria estrutura de interligação IP, remete-se para o referido sobre esta matéria no 

ponto 2, relevando-se não obstante o referido nesse ponto que a decisão relativa à 

interligação IP pode ser entendida como integrando os princípios basilares deste tipo de 

interligação, não impedindo em todo o caso que outras soluções sejam adotadas, caso 

sejam acordadas entre os operadores. 

3.3. Originação de chamadas 

a) Sentido provável de decisão 

«[S]em prejuízo da decisão da ANACOM relativa ao mercado de originação de chamadas 

na rede telefónica pública num local fixo, no SPD aprovado em 18.05.2017 e colocado em 

consulta pública relativo a esse mercado, esta Autoridade refere o seguinte sobre esta 

matéria “(…) o que vier a ser decidido para os mercados de terminação em local fixo deverá 

também ter impacto no presente mercado, ainda que o calendário de implementação da 

interligação IP não tenha que ser necessariamente coincidente entre o aplicável à 

terminação e à originação de chamadas. (…) Na sequência da decisão sobre este 

mercado, e no prazo máximo de dois meses após aprovação desta decisão, a MEO deverá 
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apresentar, se ainda não o tiver efetuado no âmbito da proposta de interligação IP para o 

mercado de terminação fixa, o plano de migração específico para a originação de 

chamadas, que deverá ter na devida conta o decidido relativamente à terminação, por 

razões de eficiência global do processo de interligação que normalmente associa em 

termos operacionais os dois tipos de serviços, com muitas caraterísticas comuns. De notar 

que no âmbito deste plano de migração a estrutura de interligação existente em TDM irá 

sofrer alterações que na medida do possível devem estar alinhadas com as alterações 

introduzidas no âmbito das terminações de chamadas na rede telefónica pública num local 

fixo”7.» 

“De referir que o SPD não prevê a existência de obrigações para a originação de chamadas 

na rede telefónica pública num local fixo para os serviços especiais suportados em 

números não geográficos, embora, obviamente se trate de tráfego que naturalmente 

também terá de ser considerado no âmbito da interligação, em simultâneo com o restante 

tráfego de originação.” 

b) Respostas recebidas  

MEO 

A MEO considera que não tem qualquer cabimento que haja negociações com vista à 

concretização da migração para IP do tráfego de originação enquanto não houver uma 

decisão da ANACOM relativa ao mercado de originações de chamadas em local fixo, 

invocando a atual limitação do seu poder negocial, e entende que também não é sensato 

iniciar negociações, atendendo às matérias ainda em aberto e sujeitas a decisão da 

ANACOM, enquanto não existir uma decisão final sobre o SPD em apreço. Assim, este 

operador, considera que só após a publicação das duas decisões finais é que será possível 

definir um calendário para a migração do tráfego de originação para a interligação IP, que 

em princípio usará a mesma solução técnica que a definida para a terminação de 

chamadas.  

NOS 

Para a NOS é incompreensível que a originação na rede fixa tenha sido excluída do SPD 

para a interligação IP. Tanto mais porque segundo a própria, “(…) esta opção nem sequer 

                                                           
7 Vide SPD sobre a análise ao mercado grossista de originação de chamadas na rede telefónica pública em 

local fixo p. 123. 



  

 

  31/41 

 

reflete as decisões do regulador no âmbito do mercado de originação”, já que na decisão 

sobre o mercado grossista de originação de chamadas na rede telefónica pública num local 

fixo, de agosto de 2014, é imposta à MEO a obrigação de dar resposta aos pedidos 

razoáveis de acesso no contexto da Interligação IP nos mesmos termos que as impostas 

no âmbito do mercado de terminação. Sendo que, também no SPD relativo ao mercado de 

originação de chamadas aprovado em 18.05.2017 a ANACOM faz referência aos 

benefícios de eficiência que decorrem da inclusão dos serviços de originação de chamadas 

no âmbito do processo de migração para a interligação IP. 

NOWO/ONI 

Para NOWO/ONI a não inclusão da originação de chamadas na proposta da MEO, e o 

facto de a decisão final sobre o mercado de originação prever a desregulação da originação 

para serviços especiais suportados em numeração não geográfica, pode levar a que o 

suporte à originação na interligação IP venha a ser deficiente e indutor de problemas 

concorrenciais. 

Sobre o tema refere ainda os comentários enviados no âmbito da consulta pública sobre o 

mercado de originação, nomeadamente sobre o mercado de originação para serviços 

especiais (SE) suportados em numeração não geográfica (NNG), referindo que na 

ausência de regulação nada garante que esta originação seja integrada na arquitetura de 

interligação IP, o que a concretizar-se constituir-se-ia como uma barreira adicional à 

entrada e à permanência no mercado de SE por operadores alternativos, especialmente 

os mais pequenos. Nestes termos, a NOWO/ONI apela a que o Regulador inclua nas 

obrigações a impor à MEO o suporte à originação para SE na arquitetura de interligação 

IP, nos mesmos prazos e condições que os aplicáveis à originação para acesso indireto. A 

NOWO/ONI conclui referindo que mesmo num cenário de desregulação se mantém a 

necessidade de integrar a originação para SE suportados em NNG na arquitetura de 

interligação IP. 

A NOWO/ONI também releva a importância da inclusão do tráfego de originação de 

chamadas para a viabilização de serviços telefónicos retalhistas na arquitetura IP, o que 

permitirá uma gestão integrada da interligação e maior segurança, para todos os 

intervenientes, relativamente ao processo de migração para IP.  
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VODAFONE 

Segundo a VODAFONE, “(…) não é totalmente claro qual o tráfego que será abrangido 

pelo processo de migração de interligação TDM para interligação IP”, devendo ser 

esclarecido se o tráfego destinado a serviços suportados em numeração não geográfica 

será ou não equacionado no âmbito do tráfego que será alvo de migração da interligação 

TDM para interligação IP, bem como os demais cenários de tráfego que deverão fazer 

parte desta migração, por forma a garantir segurança jurídica e transparência na decisão. 

c) Entendimento da ANACOM 

Sobre as considerações efetuadas em relação à migração para a interligação IP 

respeitante ao tráfego de originação de chamadas, importa recordar que é matéria que está 

presentemente em discussão, tendo sido recentemente notificado à Comissão Europeia 

um projeto de decisão que, entre outras matérias, aborda a especificação da obrigação de 

interligação IP imposta à MEO na originação de chamadas em local fixo. Neste projeto de 

decisão prevê-se a redução do número de PI e um preço de originação único para os níveis 

locais e de trânsito simples, medidas que possibilitarão um alinhamento com a estrutura de 

transição que está a ser usada para o tráfego de terminação e que irão permitir a migração 

para a interligação IP também na originação fixa. Sem prejuízo do exposto, é um facto que 

ainda não existe uma decisão final sobre o assunto, sendo também um facto que no mesmo 

projeto de decisão também se desregula o mercado de originação fixa para NNG. 

Neste contexto, e sem prejuízo das decisões que vierem a ser adotadas, a ANACOM reitera 

que é altamente desejável que o processo de migração para a interligação IP ocorra para 

a totalidade do tráfego de interligação cursado na rede fixa, incluindo tanto o tráfego de 

originação como o tráfego de terminação. Em relação ao tráfego de originação fixa para 

NNG, a ANACOM considera que todos os operadores, incluindo a MEO, têm incentivos 

para migrar este tráfego para a interligação IP, uma vez que não é razoável manter 

estruturas de interligação paralelas para uma única parte do tráfego de originação.  

Deste modo, considera-se que estarão reunidas as condições para que a migração do 

trafego, mesmo o que eventualmente não esteja sujeito a regulação, ocorra em simultâneo 

com a migração do tráfego sujeito a regulação, não sendo de todo expetável que exista um 

desfasamento temporal significativo entre o final da migração para os diferentes tipos de 

tráfego, uma vez que não é economicamente racional manter duas estruturas de 

interligação em paralelo por um longo período de tempo.  
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A ANACOM regista que a MEO pretende aguardar a conclusão do processo de reanálise 

do mercado de originação fixa para iniciar contatos com os operadores com vista à 

migração do tráfego de originação para interligação IP. A ANACOM entende, no entanto, 

que existem matérias que poderão ser discutidas e acordadas sem limitar o poder negocial 

da MEO, invocado pela empresa para não iniciar desde já negociações, nomeadamente 

as de cariz mais técnico, questões em muitos casos já abordadas no âmbito do presente 

procedimento.  

Sobre a questão da VODAFONE relativa à abrangência do atual procedimento, esclarece-

se que o SPD atualmente em apreciação resulta da deliberação sobre a análise do 

mercado grossista de terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo 

(deliberação de 21.12.2016), pelo que, de momento, o processo de migração de 

interligação TDM para IP abrange o tráfego enquadrável nessa análise de mercado. 

Esclarece-se, no entanto, que a originação de chamadas para a viabilização do STF de 

terceiros (seleção chamada a chamada ou pré-seleção), confirmando-se as determinações 

constantes do projeto de decisão relativo ao mercado de originação em local fixo, também 

migrará para a interligação IP, sendo desejável que essa migração ocorra em prazo que 

seja compatível com o que é determinado no âmbito do procedimento em análise. Já no 

que se refere à originação de chamadas para serviços NNG, trata-se de um mercado em 

que após aprovação de decisão final não existirá a obrigação de interligação IP, dado que 

deixará de estar sujeito a regulação ex-ante. Em todo o caso, seria desejável, tal como em 

relação ao tráfego móvel, em que não existe presentemente uma obrigação de interligação 

IP, que todo o tráfego migrasse para IP. 

Em suma, apesar do presente SPD analisar unicamente a proposta da MEO para 

interligação IP para o tráfego de terminação fixa é objetivo desta Autoridade que o tráfego 

de originação também migre para essa interligação e que o término do processo da 

migração não seja muito desfasado para os vários tipos de interligação, para o que 

acompanhará de perto a evolução nesse sentido. 
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3.4. Outros assuntos 

3.4.1. Tráfego destinado a redes móveis 

a) Sentido provável de decisão 

“A ANACOM esclarece que a obrigação de interligação IP só foi especificada no âmbito 

dos mercados fixos. Não obstante, nada impede que os operadores negoceiem entre si as 

soluções tecnológicas que sejam mais adequadas para as suas realidades e 

especificidades.” 

b) Respostas recebidas  

MEO 

A MEO menciona concordar com o entendimento da ANACOM relativamente a esta 

temática. 

NOS 

Este operador manifestou a sua incompreensão por se excluir o tráfego de originação e de 

terminação em redes móveis da decisão relativa à interligação IP. Para este operador, não 

existem razões para o estabelecimento de procedimentos/calendários distintos de 

migração entre diferentes tipos de redes e serviços, já que os operadores utilizam a mesma 

estrutura e lógica de interligação, quer para o tráfego de originação, quer para a 

terminação, fixa e móvel. Tal situação irá criar, a seu ver, claras ineficiências no processo 

de migração, envolvendo a manutenção dos elevados custos que suporta em termos de 

“transcoding”, particularmente com o operador com que troca mais tráfego (a MEO). 

Como tal, a NOS considera que a revisão da ORI deverá incluir as condições de 

interligação IP assegurando o mesmo nível de interoperabilidade que hoje em dia é 

assegurado na interligação TDM, contemplando todos os serviços de terminação e 

originação de chamadas e todas as gamas do plano nacional de numeração (PNN). 

c) Entendimento da ANACOM 

A inclusão do tráfego móvel no âmbito da migração para interligação IP é matéria que 

extravasa o âmbito deste procedimento, tendo a ANACOM esclarecido no SPD que a 

obrigação de interligação IP só foi imposta aos operadores com PMS nos mercados fixos 

e que os operadores, querendo, poderiam negociar entre si as soluções tecnológicas que 

considerem mais adequadas para as suas realidades e especificidades, entendimento que 
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se aqui se reitera, uma vez que se considera que os argumentos agora apresentados não 

são de molde a alterar esse entendimento. Em todo o caso, remete-se também para o 

referido no entendimento relativo ao ponto 3.3, onde o tráfego terminado nas redes móveis 

também é mencionado. 

3.4.2. Custos 

a) Sentido provável de decisão 

“Considerando que os circuitos para interligação IP serão utilizados para cursar tráfego 

propriedade de ambos os operadores que se interligam, é entendimento da ANACOM que 

é razoável a existência de uma repartição de cursos a ser acordada entre as partes, 

considerando a proporção do tráfego que é da propriedade de cada operador e o custo de 

instalação e operação do circuito físico.” 

b) Respostas recebidas  

IP TELECOM 

Este operador espera que não existam custos adicionais de desativação e de ativação de 

circuitos Ethernet necessários para a migração para interligação IP. 

MEO 

A MEO reitera que esta matéria extravasa o contexto da proposta técnica de interligação 

IP, que lhe foi solicitada no âmbito da decisão sobre o mercado de terminações fixas, 

considerando que a partilha de meios de interligação deve ser oportunamente definida e 

negociada entre operadores e refletida nos respetivos acordos.   

NOS 

A NOS não concorda que «(…) as matérias relativas aos custos e preços dos serviços de 

“suporte” à implementação da interligação IP (…)» extravasem o âmbito da proposta em 

causa, e que tal deva ser deixado apenas à negociação entre as partes. 

Para este operador, deve ser identificada desde já na ORI o modo como as demais ofertas 

de referência contemplam os serviços necessários à interligação IP, devendo as respetivas 

componentes de custos que não estejam atualmente previstas ser incluídas na ORCE e na 

ORALL. Defende a NOS que os eventuais novos elementos destas ofertas devem estar 

sujeitos às obrigações decorrentes das análises dos respetivos mercados relevantes, e 
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como tal sujeitos ao cumprimento de princípios de não discriminação, transparência e 

orientação dos preços para os custos. 

Especificamente sobre a ORALL, a NOS refere que, para efeito de implementação da 

interligação IP, os operadores deverão poder optar por instalar equipamentos sem 

necessidade de recurso à instalação de bastidores, podendo apenas instalar subrack onde 

é terminada a ligação em fibra ótica do operador sem que seja necessária a instalação de 

equipamento ativo. 

Já sobre os custos associados ao dimensionamento inicial do número de 

chamadas/sessões simultâneas permitidas na interligação IP, a NOS considera que não 

deveriam existir custos imputados entre operadores com o estabelecimento da interligação 

IP, devendo apenas existir custos nas alterações futuras à interligação relativos aos 

serviços de gestão, operação e manutenção, à semelhança do que ocorre atualmente na 

interligação TDM, e que deverão ser oportunamente discutidos e definidos de forma a 

serem posteriormente refletidos na ORI.  

NOWO/ONI 

A NOWO/ONI defende que deverá haver uma partilha equitativa nos custos de circuitos 

para interligação IP, como é prática comum entre operadores alternativos. Face às 

posições que considera inconciliáveis entre a MEO os restantes operadores, a NOWO/ONI 

solicita uma determinação explícita da ANACOM de forma a que sejam adotadas as 

práticas comuns no mercado, ou seja a partilha de custos de circuitos equitativamente entre 

a MEO e os operadores que com ela se interligam. 

c) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM constata a posição antagónica dos operadores sobre esta matéria, já que, 

enquanto a MEO considera que os custos e preços associados aos serviços de “suporte” 

à implementação da interligação IP devem ser acordados entre as partes, a NOS e 

NOWO/ONI entendem que essas matérias devem constar da proposta de interligação. Por 

outro lado, enquanto a NOS solicita que a ORI integre o modo como as diversas ofertas de 

referência contemplam os serviços necessários à interligação IP, incluindo as matérias de 

preços, a NOWO/ONI pretende que seja explícito que serão adotadas as práticas comuns 

no mercado, de partilha equitativa de custos de circuitos entre a MEO e os operadores que 

a ela se interligam. 
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A ANACOM já esclareceu no SPD que, dado o facto de os circuitos para interligação IP 

servirem para cursar tráfego da propriedade de ambos os operadores interligados, é 

razoável que os custos sejam repartidos entre as partes. Referiu também que tal deverá 

atender aos custos de instalação e operação do circuito físico bem como à proporção de 

tráfego que é propriedade de cada operador. Deste modo, sobre a partilha de custos de 

circuitos para interligação IP, considera-se que o previsto pela ANACOM será suficiente 

para os operadores chegarem a um acordo entre si.  

Em relação à ORI incluir referências às restantes ofertas de referência, considera-se ser 

razoável a pretensão dos operadores, pois tal já existe atualmente para as interligações 

TDM. Assim, a MEO deve atualizar a ORI de forma a que as condições de interligação IP 

em edifício próprio incluam os modelos disponíveis para a referida interligação, a respetiva 

operacionalização e a referência à utilização das outras ofertas de referência que sejam 

relevantes no âmbito da interligação IP, designadamente a ORALL e a ORCE. 

Quanto às alterações à arquitetura de coinstalação em centrais MEO, preconizados pela 

NOS, é matéria que extravasa o âmbito desta decisão. 

Sobre o dimensionamento inicial do número de chamadas/sessões simultâneas permitidas 

na interligação IP, é matéria que deve ser objeto de negociação entre os operadores, não 

sendo, no entanto, evidente que tenha necessariamente de dar lugar à cobrança de custos. 

 

4. CONCLUSÃO 

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito do procedimento de consulta pública e 

audiência prévia dos interessados, a ANACOM considera que devem ser introduzidas no 

projeto de decisão a ser notificado à Comissão Europeia, as seguintes alterações: 

 Em relação à introdução da especificação na ORI dos timers de eBGP, referida no 

entendimento da ANACOM relativo ao ponto 3.1.2, a ORI deverá prever a 

possibilidade de serem aceites valores até ¼ dos valores default, garantindo-se 

desta forma que todos os operadores poderão suportar os valores em causa;  

 Em relação ao plano de migração referido no entendimento do ponto 3.2, aceita-se 

o sugerido pela MEO de que a migração dos primeiros 50% de tráfego deverá 

ocorrer num prazo máximo de 12 meses após o período inicial de testes, que não 
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deverá ter uma duração superior a 6 meses, sendo que os restantes 50% de tráfego 

devem ser migrados num prazo de 6 meses, garantindo-se assim que o processo 

de migração ocorra durante um período de 24 meses (2 anos); 

 Ainda em relação ao plano de migração referido no entendimento do ponto 3.2, a 

MEO deverá definir um plano de interligação e testes com os operadores que 

solicitem a interligação IP, e calendarizar os testes pela ordem de receção das 

solicitações de interligação por parte dos operadores, devendo dar resposta às 

solicitações dos operadores a partir do momento em que a proposta de interligação 

IP seja incluída na ORI; 

 Em relação à devolução de chamadas recebidas na interligação IP para gamas de 

numeração que ainda não tenham sido migradas, também referida no entendimento 

do ponto 3.2, a MEO deve apresentar aos operadores com antecedência o 

procedimento técnico a adotar nas referidas situações, para que seja acordado 

entre as partes; 

 Em conformidade com o referido no entendimento do ponto 3.4.2, entende-se que 

a MEO deve atualizar a ORI de forma a que as condições de interligação IP em 

edifício próprio incluam os modelos disponíveis para a referida interligação, a 

respetiva operacionalização e a referência à utilização das outras ofertas de 

referência que sejam relevantes no âmbito da interligação IP, designadamente a 

ORALL e a ORCE.  
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Anexo I 

Lista de acrónimos e abreviaturas 

ACQ All Call Query 

BGP Border Gateway Protocol. 

CLI Identificação da Linha Chamadora 

CPA Código do Procedimento Administrativo 

DTMF Dual-Tone Multi-Frequency 

eBGP External Border Gateway Protocol. 

GbE Gigabit Ethernet 

IP Protocolo Internet 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

NNG Números Não Geográficos 

NRN Network Routing Number 

OPS Outros Prestadores de Serviços 

ORALL Oferta de Referência de Acesso ao Lacete Local 

ORCA Oferta de Referência de Circuitos Alugados 

ORCE Oferta de Referência de Circuitos Ethernet 

ORI Oferta de Referência de Interligação 

PGI Ponto Geográfico de Interligação 

PI Ponto de Interligação 

PMS Poder de Mercado Significativo 

PNN Plano Nacional de Numeração 

PSAP Public-Safety Answering Point 

RTPC Rede Telefónica Pública Comutada 

SE Serviços Especiais 

SIP Session Initiation Protocol 

SIP-I Session Initiation Protocol with encapsulated ISUP 

SLA Service Level Agreement 

SPD Sentido Provável de Decisão 
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SS7 Signaling System No. 7 

STF Serviço Telefónico em Local Fixo 

TDM Time Division Multiplexing 

VLAN Virtual Local Area Network 
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Anexo II 

Lista de operadores  

AR TELECOM AR Telecom – Acessos e Rede de Telecomunicações, S. A. 

IP TELECOM IP Telecom, Serviços de Telecomunicações, S.A. 

MEO MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

NOS NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e 

NOS Madeira Comunicações, S.A. 

NOWO NOWO Communications, S.A. 

ONITELECOM OniTelecom – Infocomunicações, S. A. 

VODAFONE Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

  

Anexo III 

Lista de outras entidades/organizações 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

CE Comissão Europeia 

MAI Ministério da Administração Interna 

  

  

 


