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I ENQUADRAMENTO 
 
I.A QUADRO REGULATÓRIO ESTABELECIDO ATÉ 2008  
 
1. A deliberação do ICP-ANACOM de 2006.06.081 relativa à especificação de alterações à 

PRI de forma a introduzir a interligação por capacidade definiu, entre outros aspectos, a 
metodologia de cálculo do preço de interligação por capacidade. 

 
2. Nesse contexto foi determinado que o preço de interligação por capacidade deve ser 

calculado por unidade elementar de capacidade, sendo que os preços de interligação 
devem ser determinados em função do custo real da sua prestação e a continuidade 
económica do modelo, ou seja, preços definidos em função do custo de prestação 
eficiente a longo prazo, incluindo uma remuneração razoável do capital, e a manutenção 
da remuneração média do operador que fornece a capacidade, juntamente com a 
redução dos custos unitários para o operador solicitante dessa mesma capacidade. Deste 
modo estabelece-se uma relação entre o preço mensal da capacidade e o preço por 
minuto através do critério usado para o dimensionamento: o tráfego mensal previsto. 

 
3. Assim, foi explicitado na referida deliberação de 2006.06.08 o modo de cálculo dos 

minutos cursados na hora de pico: 
 

“A interligação entre operadores estrutura-se em torno de uma unidade básica de rede 
de 2 Mbps. O número de circuitos de 2 Mbps a contratar é determinado por dois 
parâmetros: 

- Número de conversações simultâneas na hora mais carregada (em termos de 
chamadas cursadas), i.e. na hora de pico (HP); 
- A perda de chamadas na interligação (Grau de serviço, B) = 1%. 
 

De acordo com a fórmula de Erlang B, na hora de pico, para uma capacidade elementar 
de 2 Mbps: 
 

Nº Circuitos 
Intensidade de Tráfego 

(Erl) 
Percentagem de Ocupação Minutos Cursados (na HP) 

31 21.19 (para B=1%) 68.35% 1 271 (31*60*68,35%) 

 
Sendo o valor estimado para o total de minutos cursados por mês numa unidade 
elementar dado pela fórmula: Minutos por mês = Minutos na HP / PTr * DU * M, tendo 
em conta o peso do tráfego na hora de pico relativamente ao tráfego total diário de 
10,4% e considerando um número de vinte e um dias úteis por mês e um mês associado 
ao período de férias 11/12, obtém-se o número de minutos cursados num mês: 
 

PTr DU M Minutos cursados num mês (2 Mbps) 

10.4% 21 11/12 235 257 (1 271/10.4%*21*11/12) 

 
Assim, deve ser considerado na obtenção do preço inicial por unidade elementar de 
capacidade, a constar na PRI, o número de 235 257 minutos de tráfego cursados por 
mês por cada unidade elementar de capacidade de 2Mbps.” 

 
4. Por último, foi fixado nessa deliberação o modo de estimação da tarifa para a 

interligação por capacidade: os preços máximos por unidade elementar de capacidade 

                                                 
1 http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=195702.  
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determinam-se através do produto dos minutos associados a essa unidade pelo preço 
médio de interligação por minuto ao nível da interligação considerado, Local, Trânsito 
(Simples ou Duplo), o qual é fixado na PRI para a interligação temporizada. 

 

Preço Unidade Elementar = Minutos por mês * Preço por minuto 

 
5. Refira-se que nessa mesma deliberação de 2006.06.08 o ICP-ANACOM referiu que: “sem 

prejuízo dos valores ora referidos para os parâmetros actualizados, o ICP-ANACOM 
tomará em linha de conta, sempre que possível e adequado, os valores mais recentes 
registados pela PTC no âmbito das variáveis associadas ao tráfego”. 

 
6. A tabela seguinte apresenta os preços aplicáveis à modalidade de interligação por 

capacidade que resultaram da deliberação de 2006.06.08. 
 
Tabela 1 -  Preços das mensalidades por unidade mínima de capacidade (2Mbps) decorrentes da deliberação de 
2006.06.08. 

Nível PRI 2006 

Local € 1 326.00 

Trânsito Simples € 1 915.00 

Trânsito Duplo € 2 950.00 

Fonte: Deliberações ICP-ANACOM. 
 
I.B A 1ª PROPOSTA DA PTC DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES A VIGORAREM A PARTIR DE 2008 
 
7. Em 2007.12.21 a PTC apresentou ao ICP-ANACOM a sua proposta para as condições a 

vigorarem na PRI 2008. Essa proposta incluía a aplicação de novos preços para a 
modalidade de interligação por capacidade, a partir de 1 de Janeiro de 2008, os quais se 
apresentam na tabela seguinte: 

 
Tabela 2 -  Proposta PTC de 2007.12.21 para os preços das mensalidades por unidade mínima de capacidade 
(2Mbps) 

Nível Proposta PTC 

Local € 1 187.56 

Trânsito Simples € 1 713.47 

Trânsito Duplo €2 180.35 

Fonte: Carta PTC de 2007.12.21. 
 
8. Esta proposta consubstanciava, uma redução em 8% e 16% dos preços associados aos 

circuitos de nível trânsito simples e trânsito duplo, respectivamente, e um aumento de 
2% nos de nível local face ao que estava em vigor. 

 
9. A PTC propunha ainda a actualização do valor do peso do tráfego na hora de pico (HP) 

relativamente ao tráfego total diário (Ptr) de 10.4% para 10.31%, conforme dados de 
tráfego diário referentes ao período de 16 de Novembro a 7 de Dezembro de 2007, 
resultando um total de minutos cursados por mês numa unidade elementar de 237 291 
minutos, valor ligeiramente superior aos que se encontravam definidos na PRI 2007 
(235 257 minutos). 

 
10. Note-se ainda que esta proposta da PTC tinha subjacente o entendimento que a 

definição do preço mensal por unidade de interligação por capacidade para cada um dos 
níveis (local, trânsito simples e trânsito duplo), deve ter por base a estrutura de tráfego 
da modalidade de interligação temporizada, ou seja, a duração média das chamadas por 
tipo de horário, e o peso do tráfego em horário normal no tráfego total considerado. 
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I.C O SPD DE 2008.03.19 RELATIVO À PRI 2008 
 
11. Em 2008.03.19 o ICP-ANACOM colocou a consulta o SPD relativo às condições da PRI a 

vigorar em 2008, onde era proposta a manutenção até 2008.03.11 dos valores máximos 
para os preços mensais por unidade mínima de capacidade (2 Mbps) constantes da PRI 
2007 e a aplicação de novos preços a partir de 2008.03.12.  

 
12. Nesse SPD o ICP-ANACOM propôs a actualização das variáveis utilizadas na fórmula de 

determinação do preço da interligação por capacidade, com vista a assegurar que as 
mesmas são representativas do tráfego efectivamente cursado, considerando que os 
dados de tráfego apresentados pela PTC para actualização dessas mesmas variáveis, 
representavam um período de tempo adequado e recente, pelo que estavam em 
conformidade com a deliberação de 2006.06.08. 

 
13. Relativamente à metodologia para cálculo do preço mensal por unidade de interligação 

por capacidade, o ICP-ANACOM aceitou a proposta da PTC de passar a utilizar-se a 
duração média das chamadas verificadas para cada um dos níveis, bem como o peso de 
cada tipo de tráfego (horário normal, horário económico) nos vários níveis de 
interligação (local, trânsito simples e trânsito duplo).  

 
14. Tal representava uma alteração ao que havia sido determinado em sede da deliberação 

de 2006.06.08, em que era considerado para o cálculo do preço mensal por unidade de 
interligação uma duração média de chamadas de três minutos e o mesmo peso do 
horário normal e económico para os três níveis de interligação. 

 
15. Nas condições descritas, e tendo em conta os dados transmitidos pela PTC relativamente 

ao tráfego elegível para a interligação por capacidade relativo ao período de Janeiro a 
Setembro de 2007, foram utilizados os seguintes valores para os rácios horário 
normal/económico e durações médias de chamadas: 

 
Tabela 3 - Valores considerados para cálculo do preço médio por minuto [IIC] 

Peso de cada horário 
Duração média das chamadas 

(minutos)  

HN HE HN HE 

Local     

Trânsito Simples     

Trânsito Duplo     

Global     

[FIC] Fonte: Carta PTC de 2007.12.21 e cálculos ICP-ANACOM. 
 
16. Resultando assim nos seguintes preços médios por minuto para cada um dos níveis 

tendo em conta os preços de interligação temporizada propostos pelo ICP-ANACOM para 
vigorarem a partir de 2008.03.12: 

 
Tabela 4 - Preço médio por minuto (valores em euros) [IIC] 

 Preço médio por minuto 

Local  

Trânsito Simples  

Trânsito Duplo  

[FIC] Fonte: Cálculos ICP-ANACOM. 
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17. Considerando-se um total de minutos cursados por mês numa unidade elementar de  
237 291 minutos o ICP-ANACOM propunha no referido SPD os seguintes valores 
máximos para os preços mensais por unidade mínima de capacidade (2 Mbps) a vigorar 
a partir de 2008.03.12: 

 
Tabela 5 - Mensalidade por unidade mínima de capacidade (2 Mbps) para 2008 (valores em euros) 

Local € 1 123.69 

Trânsito Simples € 1 690.35 

Trânsito Duplo € 2 130.26 

Fonte: Cálculos ICP-ANACOM 
 
18. Estes preços representavam variações face aos preços da PRI 2007 de -3.30%, -9.03% 

e -17.88%, para os níveis local, trânsito simples e trânsito duplo, respectivamente. 
 
 
I.D A 2ª PROPOSTA DA PTC DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES A VIGORAREM A PARTIR DE 2008 
 
19. Em resposta à consulta efectuada sobre o SPD de 2008.03.19, a PTC veio a alterar a 

posição manifestada em Dezembro de 2007, referindo que o actual modelo teórico não 
se encontraria aderente à realidade, uma vez que já teria passado praticamente um ano 
desde o início da contratação de unidades de capacidade, verificando-se que o tráfego 
médio efectivamente cursado por unidade de capacidade se encontrava cerca de [IIC]    
[FIC] acima dos minutos resultantes do modelo teórico. Deste modo, a PTC propôs que o 
volume de minutos a ter em conta no cálculo do preço das unidades de capacidade fosse 
de 422 414 minutos, valor este que representava o volume médio mensal cursado em 
2007.  

 
20. Face a esta abordagem, a PTC apresentou a seguinte nova proposta de preços para a 

tarifa plana de interligação a vigorar em 2008: 
 
Tabela 6 – Proposta de preços da PTC para a mensalidade por unidade mínima de capacidade (2 Mbps) para 2008 
(valores em euros) 

Local € 2 114.04 

Trânsito Simples € 3 050.24 

Trânsito Duplo € 3 881.36 

Fonte: Carta PTC de 2008.04.07. 
 
21. Verifica-se assim que esta proposta da PTC se consubstanciava em aumentos dos preços 

para todos os níveis de 78%. 
 
I.E A DELIBERAÇÃO DO ICP-ANACOM DE 2008.05.16 RELATIVA À PRI 2008 
 
22. O ICP-ANACOM, por deliberação de 2008.05.16, aprovou as condições a vigorar na PRI 

2008, tendo no que respeita à oferta de interligação por capacidade mantido o que havia 
avançado no respectivo SPD, incluindo uma clarificação sobre a aplicação da penalização 
correspondente a duas vezes o preço da interligação temporizada, no caso de 
transbordo de tráfego, no sentido de que a mesma incide somente sobre o tráfego em 
overflow.  

 
23. Apresenta-se na tabela abaixo uma síntese das decisões regulatórias e das posições da 

PTC em matéria de preços das mensalidades por unidade mínima de capacidade (2 
Mbps): 
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Tabela 7 - Comparação dos preços das mensalidades por unidade mínima de capacidade (2Mbps) (valores em euros) 

Nível 
PRI 2007 

(a partir de 
2007.03.26) 

1ªProposta 
PTC para 2008 

2ª Proposta 
PTC para 2008 

PRI 2008 a 
partir de 

2008.03.12 

Desvios dos 
preços 

máximos PRI 
2008 face à 
PRI 2007 

Local € 1 162.09 € 1 187.56 € 2 114.04 € 1 123.69 -3.30% 

Trânsito Simples € 1 858.19 € 1 713.47 € 3 050.24 € 1 690.35 - 9.03% 

Trânsito Duplo € 2 593.98 € 2 180.35 € 3 881.36 € 2 130.26 - 17.88% 

Fonte: Deliberações do ICP-ANACOM sobre a PRI e cartas PTC de 2007.12.21 e 2008.04.07. 
 
24. Referiu ainda o ICP-ANACOM na deliberação sobre as condições a vigorar na PRI 2008 

que:  
 

(i) Os dados transmitidos pela PTC em sede de resposta ao SPD de 2008.03.19 
careciam de ser apresentados com maior detalhe, para além de outra informação 
considerada relevante que deveria ser disponibilizada, não se considerando 
adequado abandonar o modelo teórico estabelecido que, recorde-se, se baseia na 
admissão de uma perda de chamadas na interligação de 1%, prevendo ainda 
penalizações significativas para o caso de transbordo de tráfego. 

 
(ii) O ICP-ANACOM considerou que aumentos de elevada ordem de grandeza nos 

preços associados à modalidade de interligação por capacidade, tal como o 
proposto pela PTC (78%), não poderiam ser introduzidos sem a realização de uma 
análise mais aprofundada da questão, pelo que, face ao exposto e também com 
vista a um acompanhamento regular por esta Autoridade dos níveis de utilização 
da tarifa plana de interligação, solicitaria à PTC e às beneficiárias da oferta o envio 
de informação mais detalhada sobre esta matéria, nomeadamente sobre o tráfego 
cursado com base nesta modalidade de interligação. 

 
I.F FACTOS OCORRIDOS POSTERIORMENTE À DELIBERAÇÃO SOBRE A PRI 2008 
 
25. A PTC, em 2008.05.30, manifestou ao ICP-ANACOM a sua preocupação quanto ao facto 

de a deliberação relativa às condições a vigorar na PRI 2008 não ter tomado em 
consideração os elementos por ela fornecidos relativos à interligação por capacidade e 
que, no seu entender, demonstrariam que o tráfego médio real nos circuitos de IpC é 
78% superior ao previsto no modelo teórico utilizado para cálculo dos preços desta 
modalidade de interligação. 

 
26. Refere ainda a PTC nessa comunicação estimar um prejuízo de [IIC]         [FIC] no ano 

de 2008, decorrente da manutenção do modelo teórico, considerando assim de extrema 
urgência proceder à revisão do modelo. 

 
27. Posteriormente, em 2008.06.16, a PTC reiterou o exposto na sua anterior comunicação 

de 2008.05.30, frisando o contraste das condições existentes nesta matéria em Portugal 
face às vigentes em Espanha. 

 
28. Assim, a PTC realçou que, não obstante as diferenças estruturais, económicas de 

desenvolvimento e de escala entre os dois países, e também entre os dois incumbentes, 
a CMT sujeitaria a Telefónica a preços de IpC menos agressivos que os fixados pelo ICP-
ANACOM para a PTC. 
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29. Refere ainda nessa comunicação que, apesar das evidências bastante fortes de que os 
preços da IpC em Portugal deveriam subir para se ajustarem ao tráfego real que é 
cursado nesses circuitos, o ICP-ANACOM manteve a decisão constante do SPD de fazer 
baixar esses preços em 3.3%, 9.0% e 17.9%, respectivamente para os níveis Local, 
Trânsito Simples e Trânsito Duplo. 

 
30. Em 2008.07.08, tal como previsto na deliberação relativa às condições a vigorar na PRI 

2008, e com vista à realização de uma análise mais aprofundada da matéria, o ICP-
ANACOM transmitiu comunicação à PTC solicitando: 

 
(i) Informação sobre o desenvolvimento da oferta de IpC, nomeadamente no que 

se refere ao (a) nº médio de unidades de capacidade activas no mês 
(ponderado pela data de activação); (b) minutos cursados nas unidades de 
capacidade; (c) nº de ligações a PGI da PTC; e (d) nº médio de circuitos de 
interligação por ligação: 

 

(ii) Dados utilizados pela PTC para estimar o alegado prejuízo referido pela PTC 
nas suas comunicações de 30 de Maio e de 16 de Junho;  

 

(iii) Informação detalhada sobre o tráfego em “overflow” no período de tempo 
referido em (i). 

 
31. Em 2008.07.21, a PTC transmitiu a informação solicitada, a qual é seguidamente 

analisada.  
 
32. Apenas um operador se encontra a utilizar a interligação por capacidade. 
 
33. No que se refere ao número médio de unidades de capacidade (UC) activas em cada 

mês, é de relevar que este não tem sofrido alterações desde Setembro de 2007, altura 
em que ocorreu a última (e mais significativa) activação de unidades de capacidade. É 
de relevar que a variação verificada no período considerado (Abril de 2007 a Junho de 
2008) foi de aproximadamente [IIC]     [FIC], ou seja, desde o início de lançamento da 
oferta o número médio de UC activas em cada mês aumentou [IIC]       [FIC] (vide 
gráfico seguinte). 

 
Gráfico 1 - Nº médio de UC activas no mês (ponderada pela data de activação) [IIC] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [FIC] Fonte: Informação PTC e cálculos ICP-ANACOM. 
 
34. No tocante à evolução do tráfego global cursado na modalidade de IpC, nota-se um 

aumento de aproximadamente 84% (93% para o nível local e 20% para o trânsito 
simples) para o período considerado (Junho de 2008 face a Abril de 2007) - vide gráfico 
seguinte. 
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Gráfico 2- Minutos totais (por mês) cursados na modalidade de interligação por capacidade [IIC] 

 
 
 
 

[FIC] Fonte: Informação PTC e cálculos ICP-ANACOM. 
 
35. Não obstante a variação ocorrida a nível do tráfego global, e dado que a evolução do 

mesmo pode reflectir a contratação de mais UC e não uma utilização mais intensiva, é 
de atentar mais especificamente no volume de tráfego cursado por UC em cada mês. Os 
dados utilizados na análise, referindo-se a um período não muito abrangente (Abril de 
2007 a Junho de 2008) não permitem retirar conclusões definitivas sobre o efeito de 
sazonalidade, relevando-se, contudo que os dados disponíveis parecem indiciar um 
decréscimo do tráfego cursado durante o mês de Agosto, como já previsto por esta 
Autoridade. 

 
Gráfico 3 - Evolução dos minutos mensais cursados por UC (ponderada pela data de activação) [IIC] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [FIC] Fonte: Informação PTC e cálculos ICP-ANACOM. 
 
36. De notar ainda que, durante 2007, o volume de tráfego cursado em trânsito simples se 

situava num nível significativamente superior ao cursado em local (desvio médio de 
[IIC]     [FIC], tendo inclusive atingido um máximo de [IIC]     FIC] em Agosto de 
2007), tendência essa que se tornou muito menos evidente em 2008. Com efeito, de 
acordo com os dados referentes a 2008 (Janeiro a Junho), o desvio médio entre o 
tráfego cursado em trânsito simples e o tráfego cursado em local é de apenas [IIC]    
[FIC], sendo o valor máximo observado de [IIC]     [FIC], referente a Junho de 2008. 

 
37. Atentando, em particular, nos valores médios referentes a cada ano (vide tabela 

seguinte), é de relevar a diminuição dos minutos cursados nas UC, por mês, em 
particular do trânsito simples, que verificou um decréscimo de [IIC]   [FIC]. Tal 
variação, associada à diminuição de [IIC]    [FIC] verificada no escalão local, representa 
uma diminuição do tráfego médio mensal, por UC, de aproximadamente [IIC]    [FIC]. 

 
Tabela 8 – Variação dos minutos totais cursados nas UC, por mês – média 2008 face a média 2007 [IIC] 

 IpC Local 
IpC Trânsito 

Simples 
IpC Total 

Média Abr-07 a Dez-07    

Média Jan-08 a Jun-08    

Variação 2008 face a 2007    

Média global (Abril de 2007 a Junho de 2008)    

[FIC] Fonte: Informação PTC e cálculos ICP-ANACOM. 
 
38. Face ao exposto, é de relevar a diminuição em geral do tráfego cursado, por mês, por 

UC, com maior representatividade no escalão trânsito simples, sendo no entanto de 
notar que a informação disponível se refere a um período de tempo relativamente curto, 
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pelo que não é possível identificar de imediato um padrão claro e definitivo de evolução 
do tráfego cursado. 

 
39. É ainda de referir a evolução verificada ao nível do tráfego em overflow. Conforme se 

evidencia no gráfico e tabela seguintes, em 2008 o tráfego global cursado em overflow 
aumentou face ao verificado em 2007 em [IIC]    [FIC], tendência essa conduzida pelo 
tráfego em nível local, o qual teve um aumento de aproximadamente [IIC]     [FIC]. Por 
outro lado, o tráfego em overflow no nível trânsito simples diminuiu [IIC]     [FIC].  

 
Gráfico 4 - Evolução dos minutos mensais em overflow [IIC] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [FIC] Fonte: Informação PTC e cálculos ICP-ANACOM. 
 
Tabela 9 – Minutos totais cursados em overflow face aos minutos totais cursados nas UC – média 2008 face a média 
2007 [IIC] 

Minutos totais cursados nas UC Minutos totais em overflow 
Minutos overflow em relação a minutos totais 

capacidade 
 

IpC Local 
IpC 

Trânsito 
Simples 

IpC Total IpC Local 
IpC 

Trânsito 
Simples 

IpC Total IpC Local 
IpC 

Trânsito 
Simples 

IpC Total 

Média Abr-07 a Dez-07          

Média Jan-08 a Jun-08          

Variação 2008 face a 2007          

Média total          

[FIC] Fonte: Informação PTC e cálculos ICP-ANACOM. 
 
40. Os dados relativos a overflow indiciam que o actual factor de penalização (2) não é 

suficiente para promover uma gestão mais adequada do tráfego cursado nos circuitos de 
IpC pelas entidades beneficiárias. 

 
41. É de ter ainda em consideração a evolução de duas outras variáveis com influência no 

desenvolvimento da oferta de interligação por capacidade: o nº de ligações a PGI da PTC 
e o nº médio de circuitos de interligação por ligação. 

 
42. De acordo com a informação disponibilizada pela PTC, os valores relativos ao nível 

trânsito simples não sofreram alterações desde o início da oferta, enquanto que os 
valores relativos ao nível local se mantêm inalterados desde Setembro de 2007. A tabela 
seguinte sintetiza a informação remetida pela PTC, apresentando os valores médios para 
2007 e 2008 (e respectiva evolução), bem como a média global referente a todo o 
período de vigência da oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 



SENTIDO PROVÁVEL DE DECISÃO RELATIVO À OFERTA DE INTERLIGAÇÃO POR CAPACIDADE 
 

- VERSÃO PÚBLICA – 
 

Tabela 10 – Nº de ligações a PGI da PTC e nº médio de circuitos de interligação por ligação – média 2008 face a 
média 2007 e média global [IIC] 

Nº de ligações a PGI da PTC 
Nº médio de circuitos de interligação por 

ligação 
Período 

Local 
Trânsito 
Simples 

TOTAL Local 
Trânsito 
Simples 

TOTAL 

Média Abr-07 a Dez-07       

Média Jan-08 a Jun-08       

Variação 2008 face a 
2007 

      

Média total       

[FIC] Fonte: Informação PTC e cálculos ICP-ANACOM. 
 
43. Constata-se assim que o nº médio de circuitos de interligação por ligação não tem 

sofrido alterações significativas, situando-se o seu valor global em [IIC]    [FIC] para o 
período temporal considerado. 

 
44. Em 2008.11.27 a PTC, por e-mail transmitido ao ICP-ANACOM, avança com uma 

proposta de alteração do modelo teórico definido pelo ICP-ANACOM, propondo a 
alteração de alguns dos seus parâmetros, designadamente: 

 
o Valor associado ao PTr propondo que o mesmo passe de 10,31% para [IIC]      

[FIC]. Esta alteração decorre do entendimento da PTC de que se deve considerar o 
peso do tráfego de IpC na HP, (incluindo dias úteis e não úteis), face ao total diário, 
considerando que este tipo de tráfego é que é representativo do tráfego cursado nas 
unidades de capacidade. Para a obtenção do novo valor do PTr, a PTC utilizou então 
esse pressuposto e atendeu à informação relativa ao mês de Setembro de 2008 em 
que segundo aquela empresa foram cursados [IIC]    [FIC] minutos na HP, 
correspondendo o tráfego total desse mês a [IIC]      [FIC] minutos. 

o Valor relativo ao parâmetro D propondo que passe de 21 para [IIC]     [FIC], 
propondo a PTC a utilização do número médio de dias por mês em vez dos actuais 21 
dias úteis. Defende a PTC que este parâmetro destina-se a estimar o tráfego médio 
mensal com base no produto dos minutos na HP pelo acréscimo do total diário face à 
HP e pelo número de dias/mês, uma vez que todos os dias é cursado tráfego, pelo 
que entende a PTC que o facto de se só se considerarem dias úteis gera uma grave 
inconsistência no modelo. 

o Valor referente ao parâmetro M propondo que o mesmo passe de 91,6(6)% para 
[IIC]     [FIC], já que a PTC entende que não se deve desconsiderar completamente 
um mês por ano. Nesse sentido, e com base no tráfego total de terminação e de 
originação de chamadas de Janeiro a Outubro de 2008, a PTC refere que a redução 
média mensal do tráfego no mês de Agosto ascende a [IIC]    [FIC], propondo assim 
que este parâmetro deveria ser de 100%-[IIC]         [FIC]. 

 
45. Em 2008.12.02 o ICP-ANACOM com vista a poder realizar uma análise mais aprofundada 

desta matéria, solicitou informação detalhada sobre tráfego de interligação temporizada. 
 
46. Em 2008.12.10 a PTC transmitiu a informação solicitada, a qual é apresentada e 

analisada na secção II.B, referente à necessidade de alteração dos actuais parâmetros 
definidos do modelo teórico. 
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II ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES VIGENTES EM PORTUGAL 
 
II.A NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DO MODELO TEÓRICO 
 
47. No modelo de interligação por minuto a determinação dos preços orientados para os 

custos é efectuada agregando todos os custos associados ao serviço e dividindo-os pelo 
número de minutos cursados. Neste sentido, o preço por minuto desse modelo depende 
da evolução do tráfego cursado, ou seja, um aumento do tráfego origina uma diminuição 
do custo de cada minuto imputável à interligação, e vice-versa. Nas condições descritas, 
no modelo de interligação por minuto, um aumento dos preços de interligação não 
corresponde necessariamente a uma diminuição da eficiência dos OPS (e vice-versa), 
podendo corresponder isso sim a uma alteração do tráfego total cursado. 

 
48. Conforme claramente referido na deliberação de 2006.06.08 sobre a especificação de 

alterações à PRI por forma a introduzir a interligação por capacidade, o modelo de 
interligação por capacidade consiste na oferta aos OPS, por uma empresa do Grupo PT, 
neste caso a PTC, de uma determinada capacidade de interligação num dado ponto de 
interligação e com um preço fixo, contribuindo desse modo para que os operadores 
façam uma gestão mais eficiente dos recursos de interligação, adequando-os consoante 
as suas necessidades e perfis de tráfego. 

 
49. Assim, um operador pode contratar ao operador incumbente, uma determinada 

capacidade de serviços de interligação, num dado ponto geográfico de interligação, 
independentemente do uso que dará à mesma, isto é, do tipo de tráfego e do tempo de 
utilização efectiva. Assim, é natural que a atribuição dos custos associados a esta 
modalidade seja efectuada com base nos custos das unidades de capacidade, e não na 
temporização do tráfego cursado. 

 
50. Foi ainda referido nessa mesma deliberação que a tarifa plana de interligação é função 

da capacidade contratada e independente do volume/duração do tráfego efectivamente 
cursado, sendo a capacidade contratada medida em múltiplos da unidade elementar de 
capacidade. 

 
51. Note-se, atendendo à experiência espanhola nesta matéria, que a própria Autoridade 

Reguladora de Espanha (CMT) considerou que os princípios que se devem ter em conta 
no cálculo dos preços de interligação são, principalmente, o seu estabelecimento em 
função do custo de prestação eficiente a longo prazo, incluindo uma remuneração 
razoável do capital e a continuidade económica do modelo, i.e., a manutenção da 
remuneração média do operador que fornece a capacidade, juntamente com a redução 
dos custos unitários para o operador solicitante dessa mesma capacidade, tendo a CMT 
estabelecido uma relação entre o preço mensal da capacidade e o preço por minuto 
através do critério usado para o dimensionamento: o tráfego mensal previsto. 

 
52. Deste modo, com a inclusão do modelo de interligação por capacidade na PRI, 

pretendeu-se exactamente eliminar a vinculação até então existente entre o custo do 
serviço de interligação e o volume de tráfego efectivamente cursado. 

 
53. Note-se que o modelo de interligação por minuto não estimula à eficiência dos OPS, uma 

vez que o custo marginal depende de um elemento invariável – o custo por minuto dos 
serviços de interligação solicitados. 

 
54. Acresce que, como sabido, a estrutura de custos de um operador incumbente 

caracteriza-se por custos fixos elevados (em consequência do investimento no 
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desenvolvimento e manutenção da rede) e custos variáveis não tão elevados 
(decorrente de dispor de rede própria). 

 
55. Ao contrário, os OPS necessitam, pelo menos num primeiro tempo e aquando do início 

da prestação de serviços de acesso à rede do operador incumbente, pelo que 
comummente apresentam custos variáveis elevados (decorrentes do pagamento dos 
serviços de acesso à rede) e menores custos fixos por detenção de menor rede própria e 
maior dependência da rede do incumbente. 

 
56. Assim, em termos teóricos, é expectável que a estrutura de custos do operador 

incumbente apresente custos médios decrescentes para uma determinada quantidade, 
excepto quando se torna necessário realizar investimentos com vista a adaptar a sua 
rede para poder dar resposta aos novos volumes de tráfego. 

 
57. A estrutura de custos da rede da PTC subjacente reflecte principalmente custos do 

dimensionamento da mesma, e por isso independentes do tráfego cursado. Deste modo 
e como já referido em deliberações anteriores, em geral, o custo marginal do tráfego 
cursado na rede da PTC é tendencialmente nulo. 

 
58. Com a introdução da oferta de interligação por capacidade pretendeu-se alcançar um 

conjunto de vantagens, nomeadamente:  
 

(i) Maior flexibilidade na oferta de serviços finais, dando maior liberdade aos OPS 
ao não condicionar a estrutura horária e geográfica dos seus preços à estrutura 
de preços de interligação da PTC. 

 
(ii) Melhor planeamento e atribuição de recursos: transfere-se parte da 

responsabilidade de planeamento dos pontos de interligação e do tráfego para 
os OPS, já que os mesmos pagam uma mensalidade fixa independentemente 
do tráfego que efectivamente cursam. 

 
(iii) Incentivo à eficiência: a estrutura de preços de interligação por capacidade 

proporciona uma estrutura tarifária independente do tipo de horário e 
inversamente proporcional ao tráfego cursado. Assim, os OPS que sejam 
capazes de optimizar os circuitos de interligação contratados nesse modelo, 
mediante uma distribuição racional do tráfego com vista a minimizar a 
capacidade livre, conseguem obter custos unitários de interligação inferiores 
aos do modelo de interligação por minuto. O OPS tem assim o estímulo de 
realizar uma utilização mais intensiva da rede, aumentando a sua eficiência, o 
que por sua vez contribui para um alargamento da sua rede de interligação, 
incentivando-se assim o investimento em redes próprias. 

 
(iv) Obtenção pela PTC de receitas de interligação independentemente da evolução 

do negócio dos OPS: com este modelo a PTC passa a ser remunerada 
independentemente do tráfego que os OPS efectivamente cursem, reduzindo-se 
ainda a incerteza sobre a precisão das previsões de procura dos OPS. 

 

59. Nas condições descritas, é natural que, com a introdução do modelo de interligação por 
capacidade, se tenham produzido importantes alterações no perfil da procura de tráfego 
dos operadores interligados, de forma a minimizar a capacidade livre nalgumas horas e 
eventualmente a reduzir ligeiramente o excedente de tráfego nas mais carregadas (de 
modo a evitar transbordos de tráfego que são penalizados com o pagamento de um 
valor duplo do correspondente à interligação temporizada), sendo neste contexto que 
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deve ser interpretado o aumento do tráfego efectivamente realizado face ao previsto no 
modelo teórico de determinação dos preços. 

 
60. Note-se que foi também este o entendimento da CMT que, em Resolução de 2003, 

reconheceu que o perfil de tráfego utilizado desde a concepção do modelo de 
interligação por capacidade não reflectiria adequadamente a realidade, uma vez que a 
experiência adquirida pelos OPS ter-lhes-ia permitido optimizar a utilização da 
capacidade disponível às suas necessidades particulares, optimização essa que era um 
dos objectivos pretendidos desse modelo de interligação. 

 
61. Resulta assim claro que não se pode utilizar o modelo baseado na ocupação média 

“normal” dos circuitos e no preço por minuto para, actualizando aquela ocupação com o 
valor decorrente da introdução do regime de interligação por capacidade, se rever agora 
o preço deste regime. Tal contrariaria, aliás, a lógica económica subjacente a esta 
modalidade, ao pretender fazer depender os preços dos recursos utilizados e não da 
capacidade contratada, sendo este argumento válido quer quando a oferta foi 
inicialmente introduzida no mercado, quer no momento actual. 

 
62. Deve manter-se assim aplicável o modelo teórico para determinação dos preços 

associados à interligação por capacidade estabelecido na deliberação do ICP-ANACOM de 
2006.06.08. 

 
63. Releva-se ainda que a realização de ajustamentos no modelo teórico para a oferta de 

interligação por capacidade com vista a utilizar dados do tráfego total efectivamente 
cursado, conforme proposta da PTC, e sem prejuízo das actualizações indicadas na 
deliberação de 2006.06.08, referentes às variáveis associadas ao tráfego, implicaria a 
eliminação infundamentada das vantagens obtidas pelos OPS que conseguiram 
aumentar a sua eficiência ao gerir de modo mais adequado os recursos de que já 
dispunham, o que teria certamente um impacto negativo não só para os OPS que 
desenvolveram esforços nesse sentido como também para o desenvolvimento da própria 
oferta e poria em causa precisamente um dos objectivos da introdução da interligação 
por capacidade. 

 
64. Por outro lado, nota-se ainda não estar devidamente justificada a alegação da existência 

de prejuízos por parte do operador incumbente que presta a oferta de interligação por 
capacidade decorrentes do modelo não ter em conta o nível de utilização efectivamente 
registado, atendendo, em particular, às características específicas das suas estruturas 
de custo (conforme já analisado anteriormente), que se caracterizam por um custo 
marginal do tráfego cursado tendencialmente nulo.  

 
65. É de notar ainda que a disponibilização da interligação por capacidade pretendeu em 

primeiro lugar incentivar os OPS a que procedessem a uma utilização mais eficiente dos 
recursos de interligação, sem deixar de remunerar o operador incumbente pelos custos 
do serviço que oferece, promovendo a criação de um ambiente de maior concorrência 
sustentado na possibilidade de criação de ofertas inovadoras e competitivas que não se 
baseassem no princípio da temporização dos inputs grossistas adquiridos pelos OPS o 
que, em última análise, beneficiará os consumidores finais. 

 
66. Releva-se que o próprio incumbente beneficia da modalidade de interligação por 

capacidade, dada a transferência do risco associado às previsões de tráfego (e 
consequente dimensionamento da rede) para os OPS. Com efeito, na modalidade de 
interligação temporizada existe tendência para o sobredimensionamento da rede, o que 
conduz à utilização ineficiente da rede do incumbente. Na modalidade de interligação por 
capacidade os desvios entre o tráfego real e o tráfego estimado têm um impacto directo 
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sobre os OPS, uma vez que os desvios por defeito se podem traduzir numa diminuição 
da qualidade de serviço oferecida aos utilizadores finais, ou num aumento do custo 
associado decorrente do tráfego em overflow; enquanto que a sobrestimação do tráfego 
pode representar um aumento dos custos equivalentes por minuto de tráfego, dada a 
contratação de capacidade não utilizada, custo esse que terá que ser suportado pelo 
OPS. 

 
II.B NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ACTUAIS PARÂMETROS DEFINIDOS DO MODELO TEÓRICO 
 

II.B.1 PTr – peso do tráfego na hora de pico 
 
67. Conforme referido, a PTC propõe que, para apuramento do valor do tráfego na hora de 

pico relativamente ao tráfego total diário (PTr), se considere o peso do tráfego de IpC 
incluindo dias úteis e não úteis. 

 
68. Esta Autoridade entende ser adequado tomar em conta para cálculo do PTr o tráfego de 

interligação temporizada elegível para a oferta de interligação por capacidade, ou seja, 
originação e terminação de chamadas e tráfego de Internet dial-up (exclui-se assim o 
tráfego relativo aos serviços de interligação gratuita (ex: 112, 117, 1414) e o tráfego de 
terminação internacional e trânsito)2. 

 
69. Informa-se ainda que, conforme usualmente, o cálculo do PTr é efectuado apurando o 

somatório do valor da hora de pico associado a cada operador, o qual é dividido pelo 
total de tráfego de interligação no período em análise. 

 
70. Em 2008.12.10 a PTC transmitiu ao ICP-ANACOM a informação solicitada, sendo que 

para o período de Dezembro de 2007 a Outubro de 2008 se verificaram os seguintes 
valores mensais para o PTr: 

 
Gráfico 5 - Evolução mensal do valor do tráfego de interligação na hora de pico relativamente ao tráfego total diário3  
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Fonte: comunicação da PTC de 2008.12.11 e cálculos ICP-ANACOM  

 
2 Note-se que, não estando disponível informação desagregada entre interligação temporizada e por capacidade, 
considerou-se o tráfego total para cálculo deste parâmetro, entendendo-se que, para este caso específico, o impacto 
será negligenciável, uma vez que a interligação por capacidade representa um valor inferior a 10% do tráfego total 
de interligação. 
3 Note-se que não são apresentados valores para o mês de Maio de 2008 por não terem sido transmitidos pela PTC.  
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71. Conforme se pode observar pelo gráfico acima, o valor do PTr global tem oscilado de 
Dezembro de 2007 a Outubro de 2008 entre os 9,84% e os 10,77%, sendo que a média 
mensal desse período é de 10,26%. 

 
72. Deste modo, considera-se pertinente actualizar os dados relativos ao PTr passando o 

mesmo de 10,31% para 10,26%. 
 
II.B.2 DU – número de dias úteis  
 
73. A PTC defende que o modelo teórico deveria ter em conta não apenas o número de dias 

úteis mas sim o número médio de dias por mês, o que resultaria num valor de 
30,417dias. Argumenta a PTC que, dado que todos os dias é cursado tráfego, a 
consideração, no modelo teórico, apenas dos dias úteis gera uma grave inconsistência 
no mesmo. 

 
74. Considera-se que o valor do tráfego médio mensal a utilizar no modelo deve 

efectivamente ter em consideração o facto de existir tráfego cursado em dias de fim-de-
semana e feriados.  

 
75. Não obstante, atendendo à existência de diferentes padrões de tráfego nos dias úteis 

face aos dias não úteis, considera-se que o valor do tráfego médio mensal a utilizar no 
modelo deve decorrer da multiplicação do valor do tráfego diário pelo número de dias de 
um mês, introduzindo-se um factor de correcção com vista a ter em conta o diferente 
padrão de tráfego existente nos dias de fim-de-semana e feriados.  

 
76. Assim, face à informação transmitida pela PTC em 2008.12.10, da qual decorre que a 

percentagem de tráfego realizado no fim-de-semana e feriados representa cerca de 19% 
do tráfego realizado nos dias úteis, considera-se que o número total de dias a ser 
considerado no modelo teórico deve ser de 25.08. 

 
77. Tal resulta da soma dos 21 dias úteis com o valor que representa, em termos de dias 

úteis, o peso dos dias de fim-de-semana e feriados num mês (ou seja, a totalidade dos 
dias de fim-de-semana e feriados num mês representa, em termos de tráfego mensal 
cursado o equivalente a 4,08 dias úteis). 

 
78. Deste modo considera-se adequado alterar o actual parâmetro DU de 21 para 25,08. 
 
II.B.3 M – período associado às férias  
 
79. A PTC, na sua comunicação de 2008.11.26, propõe que o parâmetro M (que reflecte o 

coeficiente associado ao tráfego relativo ao período de férias) passe dos actuais 91,6% 
(correspondentes a 11/12, o que representaria considerar um factor de correcção na 
base de que o tráfego dos 3 meses de Verão equivaleria a 2 meses de tráfego normal 
fora daquele período), para [IIC]        [FIC]. De acordo com a PTC, a redução média 
mensal do tráfego no mês de férias ascende apenas a [IIC]        [FIC] do tráfego total 
de terminação e originação de chamadas, o que justificaria esta alteração. 

 
80. Face aos dados transmitidos pela PTC em 2008.12.10, e atendendo a que apenas 

relativamente ao ano 2007 se encontra disponível informação referente à totalidade do 
ano (Janeiro a Dezembro), adoptou-se a informação relativa a este ano para 
actualização do parâmetro M. 

 
81. Apresenta-se no gráfico abaixo a evolução mensal do tráfego de interligação 

temporizada referente a esse período: 
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Gráfico 6 - Evolução mensal do tráfego de interligação temporizada elegível para a tarifa plana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Mai-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out-07 Nov-07 Dez-07
 
 Minutos totais Média mensal excluindo período de férias Média mensal durante o período de férias

Fonte: comunicação da PTC de 2008.12.11 e cálculos ICP-ANACOM  
 
82. Conforme se evidencia no gráfico acima, a redução de tráfego médio mensal associada 

ao período de férias (Julho, Agosto e Setembro) face ao tráfego médio mensal nos 
restantes meses no período em análise é de aproximadamente 12%. 

 
83. Atendendo à representatividade deste período, o factor que representasse 

adequadamente a redução de tráfego associada ao período de férias resultaria da 
fórmula (9+(1-0.12)*3)/12, ou seja, 97.04%. 

 
84. Tal indica que a consideração de um factor de 11/12 (91,67%) não reflecte 

adequadamente a redução de tráfego associada ao período de férias, justificando-se 
assim a sua alteração. 

 
85. Face ao exposto, considera-se adequado alterar o valor do parâmetro a ser utilizado no 

modelo, o qual deve corresponder a 97.04%. 
 
II.B.4 Efeito da alteração dos parâmetros do modelo teórico 
 
86. A tabela seguinte apresenta os resultados da análise efectuada pelo ICP-ANACOM no 

que respeita à actualização dos parâmetros PTr, DU e M do modelo teórico com base na 
informação de tráfego de interligação temporizada mais recente, disponibilizada pela 
PTC. 

 
Tabela 11 – Parâmetros actualizados do modelo teórico 

Minutos cursados na HP PTr DU M 
Minutos cursados num mês  

(2 Mbps) 

1271 10.26% 25.08 97.04% 
301 492 

(1271/(0.1026*25.08*0.9704) 

Fonte: ICP-ANACOM. 
 
87. Resulta assim, da actualização dos parâmetros, que o número de minutos de tráfego 

cursados por mês por cada unidade elementar de capacidade de 2Mbps é de 301 492 
minutos, o qual deve ser considerado na obtenção do preço inicial por unidade 
elementar de capacidade a constar na PRI. Tal representa uma variação de 
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aproximadamente 26% face ao valor considerado no âmbito da PRI 2008 e do SPD da 
PRI 2009. 

 
88. A tabela seguinte apresenta os preços resultantes da actualização dos referidos 

parâmetros, bem como o desvio face aos preços actualmente vigentes. 
 
Tabela 12 - Comparação dos preços das mensalidades por unidade mínima de capacidade (2Mbps) (valores em 
euros) 

Nível 
PRI 2008 e SPD 

PRI 2009 

Preços resultantes da 
actualização dos 

parâmetros  

Desvios dos preços actualizados 
face aos preços PRI 2008 e SPD 

PRI 2009 

Local € 1 123.69 € 1 417.01 

Trânsito Simples € 1 690.35 € 2 140.60 

Trânsito Duplo € 2 130.26 € 2 683.28 

+26% 

Fonte: ICP-ANACOM. 
 
89. Conforme se verifica, o impacto da alteração dos parâmetros no valor das mensalidades 

por unidade mínima de capacidade em cada um dos níveis de interligação é muito 
significativo, pelo que se considera adequado estabelecer um glide path no período de 
um ano para aumento dos preços associados a essas mensalidades. Considera-se que 
tal medida contribuirá para não desincentivar a utilização da tarifa plana de interligação 
e permitirá um período de tempo adequado para que as actuais beneficiárias desta 
oferta possam adequar o seu modelo de negócios às novas condições. 

 
90. No tocante ao estabelecimento de um glide path, é de relevar que esta forma de acção 

regulatória tem vindo a ser adoptada por esta Autoridade em situações em que se 
verifica que a(s) alteração(ões) a introduzir representam um impacto relevante nas 
condições vigentes. Como exemplos, note-se a abordagem adoptada no sentido provável 
de decisão sobre a PRI 2009, de 2008.12.04, e na deliberação de 2008.05.16, referente 
às condições a vigorar na PRI 2008 (nomeadamente no que respeita ao factor de 
majoração aplicável ao preço de originação de chamadas em postos públicos), bem 
como nas determinações relativas à especificação da obrigação de controlo de preços no 
âmbito dos mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes móveis 
individuais (deliberação de 2008.07.02) e à retenção da PTC no tráfego fixo-móvel 
(deliberação de 2005.09.01). 

 
91. Face ao exposto, e atendendo a que o impacto nos preços das mensalidades decorre da 

alteração do valor de minutos de tráfego cursados por mês por cada unidade elementar 
de capacidade de 2Mbps e do preço médio por minuto da interligação temporizada em 
cada um dos níveis de interligação (o qual poderá, eventualmente, vir a alterar-se na 
sequência das revisões anuais da PRI) considera-se que o glide path a definir deve ser 
referente ao número de minutos mensais definidos no modelo teórico. 

 
92. Assim, tendo em conta que o valor final de minutos de tráfego cursados por mês por 

cada unidade elementar de capacidade de 2Mbps deverá ser de 301 492 minutos 
considera-se adequado estabelecer o seguinte glide path: 
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Tabela 13 – Glide path a estabelecer para a tarifa plana de interligação 

Nível 
Minutos de tráfego cursados por mês 

por cada unidade elementar de 
capacidade de 2 Mbps 

Local 

Trânsito Simples 1 de Janeiro 2009 

Trânsito Duplo 

258 691 

Local 

Trânsito Simples 1 de Julho de 2009 

Trânsito Duplo 

280 092 

Local 

Trânsito Simples 1 de Janeiro de 2010 

Trânsito Duplo 

301 492 

Fonte: ICP-ANACOM. 
 
93. Neste sentido, e atendendo aos preços médios por minuto da interligação temporizada 

definidos no SPD da PRI 2009 (que são iguais aos definidos na PRI 2008), apresentam-
se na tabela seguinte os valores das mensalidades por unidade elementar mínima de 
capacidade de 2 Mbps, para cada um dos níveis de interligação, atendendo ao glide path 
acima indicado, bem como os desvios face aos preços vigentes no período anterior. 

 
Tabela 14 – Preços das mensalidades por unidade elementar mínima de capacidade de 2 mbps 

Nível 
Preço mensal por cada 
unidade elementar de 
capacidade de 2 Mbps 

Local € 1 123.69 

Trânsito Simples € 1 690.35 

Preços actualmente 
vigentes (PRI 2008 e SPD 

PRI 2009) 

Trânsito Duplo € 2 130.26 

Local € 1 215.85 

Trânsito Simples €1 836.71 1 de Janeiro 2009 

Trânsito Duplo € 2 302.35 

Local € 1316.43 

Trânsito Simples € 1 988.65 1 de Julho de 2009 

Trânsito Duplo € 2492.82 

Fonte: ICP-ANACOM. 
 
94. Os preços máximos assim definidos em cada momento do glide path representam, face 

aos preços vigentes no momento anterior, uma variação de aproximadamente 8% para 
cada nível (Local, Trânsito Simples e Trânsito Duplo). 

 
II.C TRÁFEGO EM OVERFLOW  
 
95. De acordo com os dados transmitidos pela PTC e apresentados na secção I.F, tem-se 

registado um aumento bastante significativo, de 2007 para 2008, do tráfego global 
cursado em overflow: aumento de [IIC]    [FIC], correspondendo esse tráfego a 
aproximadamente [IIC]    [FIC] do tráfego cursado nas unidades de IpC. De notar ainda 
o ligeiro agravamento, de 2007 para 2008, da representatividade do tráfego em 
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overflow face ao tráfego global de interligação por capacidade - na ordem dos [IIC]   
[FIC]. 

 
96. Nota-se que o factor de penalização de transbordo de tráfego correspondente a duas 

vezes o preço de interligação temporizada fixado em 2005.10.12 pelo ICP-ANACOM se 
encontra actualmente desajustado da realidade, não sendo suficientemente incentivador 
de um correcto planeamento da interligação por capacidade por parte das beneficiárias. 

 
97. Regista-se ainda que a penalização existente em Espanha se situa em 5 vezes o preço 

da interligação temporizada, não tendo o ICP-ANACOM conhecimento de qualquer 
desajustamento decorrente dessa solução. 

 
98. Nas condições descritas, considera-se que o factor de penalização deverá ser superior ao 

actual, com vista a promover um melhor planeamento por parte das beneficiárias da 
tarifa plana, reduzindo a subestimação da capacidade contratada. Assim, considera-se 
que o factor de penalização deve ser alterado para três, continuando a acompanhar-se a 
evolução da situação nesta matéria. 

 
 
II.D DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS ASSOCIADOS À TARIFA PLANA DE INTERLIGAÇÃO 
 
99. A PTC em Julho de 2008 transmitiu ao ICP-ANACOM os dados relativos ao SCA de 2007, 

tendo incluído informação específica sobre os proveitos e custos respeitantes ao serviço 
de interligação por capacidade. 

 
100. Nota-se que os referidos dados carecem de ser auditados, sendo que se não conhece 

ainda com detalhe a metodologia/critérios que foram utilizados na obtenção dos 
mesmos, nomeadamente tendo em conta o número de circuitos afectos à interligação 
temporizada e à tarifa plana.  

 
101. No que se refere à contabilização dos custos, é de notar a experiência espanhola, tendo 

a CMT, em 2001, determinado ao operador incumbente espanhol (a Telefónica) a 
obrigação de apresentar, num prazo de 4 meses, uma proposta com as modificações a 
efectuar no sistema de custeio, tendo sido fixados os preços para esse ano de acordo 
com um modelo teórico definido cujos princípios são semelhantes ao vigente em 
Portugal. Posteriormente, em Resolução de 2003, e com a finalidade de obter 
estimativas dos custos associados à interligação por capacidade, a CMT veio a 
desenvolver um modelo bottom-up da rede da Telefónica (tendo em conta os dados do 
sistema de custeio referentes a 2001), considerando que os valores obtidos 
representariam uma referência dos valores mínimos de custos e com base nos quais 
veio a introduzir alterações nos preços praticados.  

 
102. Em 2005 a CMT analisou novamente esta matéria, uma vez que já estavam disponíveis 

os resultados do sistema de custeio de 2003 da Telefónica, os quais já contemplavam os 
custos totais imputáveis aos serviços de interligação por capacidade. Não obstante, a 
CMT considerou que a associação de diversos factores, nomeadamente a distribuição dos 
PdI com circuitos de capacidade na rede nacional da Telefónica e a estrutura de 
associação dos custos aos circuitos com diferentes níveis de interligação não permitiria a 
transposição imediata dos custos obtidos para os preços a praticar. 

 
103. Tendo em consideração que os resultados do modelo bottom-up permitiam concluir que 

os preços vigentes fixados inicialmente (em 2001) com base num modelo de tráfego 
idêntico ao usado em Portugal não estariam desadequados da realidade, a CMT decidiu 
manter inalterados os preços das mensalidades das tarifas de interligação por 
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capacidade, entendendo ainda que seria conveniente manter a relação existente entre 
os preços aplicáveis a níveis de interligação distintos, com vista a assegurar o incentivo 
ao desenvolvimento de redes alternativas. 
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III DELIBERAÇÃO 
 
Tendo em conta os fundamentos expostos nas secções anteriores do presente documento, ao 
abrigo das competências previstas nas alíneas b) e f) do nº 1 artigo 6º dos Estatutos 
aprovados por Decreto-Lei nº 309/2001, de 7 de Dezembro e tendo em conta os objectivos 
de regulação previstos no artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, nomeadamente a 
promoção da concorrência na oferta de serviços de comunicações electrónicas e a defesa dos 
interesses dos cidadãos, e ao abrigo do n.º 3, alínea a), do art. 68º, da Lei n.º 5/2004 o 
Conselho de Administração do ICP-ANACOM delibera submeter à audiência prévia das 
entidades interessadas, de acordo com o disposto nos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo, e fixando-se o prazo de dez dias úteis, para que as entidades 
interessadas, querendo, se pronunciem por escrito, a decisão que pretende adoptar com o 
seguinte conteúdo: 
 
1. Deve manter-se aplicável o modelo teórico para determinação dos preços associados à 

interligação por capacidade, definindo-se os seguintes valores para os parâmetros Ptr, DU 
e M: 

 

Parâmetros  Valor dos parâmetros 

PTr 10.26% 

DU 25.08 

M 97.04% 

 
os quais resultam num valor total de minutos de tráfego cursados por mês por cada 
unidade elementar de capacidade de 2 Mbps de 301 492 minutos. 

 
2. O valor actualizado de minutos de tráfego cursados por mês por cada unidade elementar 

de capacidade de 2 Mbps deve ser introduzido de gradualmente, de acordo com o seguinte 
glide path:  

 

Nível 
Minutos de tráfego cursados por mês 

por cada unidade elementar de 
capacidade de 2 Mbps 

Local 

Trânsito Simples 1 de Janeiro 2009 

Trânsito Duplo 

258 691 

Local 

Trânsito Simples 1 de Julho de 2009 

Trânsito Duplo 

280 092 

Local 

Trânsito Simples 1 de Janeiro de 2010 

Trânsito Duplo 

301 492 

 
o que se traduz nos seguintes preços máximos para cada momento do glide path: 
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Nível 
Preço mensal por cada 
unidade elementar de 
capacidade de 2 Mbps 

Local € 1 215.85 

Trânsito Simples €1 836.71 1 de Janeiro 2009 

Trânsito Duplo € 2 302.35 

Local € 1316.43 

Trânsito Simples € 1 988.65 1 de Julho de 2009 

Trânsito Duplo € 2492.82 

Local 

Trânsito Simples 1 de Janeiro de 2010 

Trânsito Duplo 

A ser definido 
posteriormente no 

âmbito da PRI 2010 

 
 
3. O factor de penalização aplicado nas situações de transbordo de tráfego utilizando os 

circuitos associados à interligação temporizada no mesmo PGI, deve ser três. 
 
4. A alteração referida no número 3 vigorará a partir de 1 de Janeiro de 2009. 
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