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ALTERAÇÕES À PROPOSTA DE REFERÊNCIA DE 
INTERLIGAÇÃO PARA 2001 

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 415/98, e sem 
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo supramencionado, deverão ser integradas as seguintes 
alterações na Proposta de Referência de Interligação para 2001 (PRI 2001) no sentido de 
promover a sua conformidade com o documento “Elementos mínimos a incluir na PRI 2001” 
(adiante designado de “Elementos mínimos”)1. 
 

1. PREÇOS DE INTERLIGAÇÃO 

Considera-se que os preços de interligação estabelecidos na PRI 2001 deverão ser 
revistos tendo em conta a aplicação do princípio da orientação para os custos, o qual 
poderá, neste momento, ser consubstanciado num alinhamento com as práticas correntes 
na União Europeia, em concomitância com o ponto IV.B.1.3 dos “Elementos mínimos”.  

Em particular, o estabelecimento dos preços de interligação em termos justos, 
proporcionais e não discriminatórios, é reconhecido como elemento importante no 
desenvolvimento e promoção da concorrência num mercado de telecomunicações 
liberalizado, incentivando entradas eficientes e sustentadas e a interoperabilidade dos 
serviços, com reflexo no bem estar social e económico dos utilizadores. 

Assim, os preços máximos de interligação (preços por minuto com facturação ao 
segundo desde o início da chamada), a vigorar a partir de 01/01/2001, são os seguintes: 

Preço por minuto, com base numa chamada de 3 minutos (valores em Escudos sem IVA) 
 Terminação Originação Trânsito 

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

Local 1$80 1$32 2$07 1$52 1$30 0$96 
Trânsito Simples 2$75 2$15 3$15 2$44 2$01 1$55 
Trânsito Duplo 4$30 3$20 5$20 3$86 2$67 1$98 

 

O preço de activação de chamada deverá ser, no máximo, 1$60 para a interligação a 
nível local, 1$80 para a interligação em Trânsito Simples e 2$00 para a interligação em 
Trânsito Duplo, para os serviços de terminação de chamada, originação de chamada e 
trânsito. 

 

2. TRÁFEGO INTERNACIONAL DE SAÍDA 

A PT Comunicações apresentou em 24/11/00 uma proposta aplicável a este segmento, 
da qual decorria um significativo aumento de preços face à PRI 2000 (designadamente 
na terminação de tráfego internacional em redes móveis). 

                                                 
1 Vide http://www2.icp.pt:8081/interligacao/interligacao_21.html.  

http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=204343


2 

Uma vez que a referida proposta poderia consubstanciar-se numa alteração unilateral 
aos acordos relevantes, considera-se que esta representa o inicio de um processo 
negocial, não produzindo, por conseguinte, efeitos enquanto o mesmo não estiver 
concluído e enquanto a PT Comunicações não apresentar fundamentação detalhada e 
dados que permitam aferir a adequação das condições e preços apresentados, 
nomeadamente face ao princípio da orientação para os custos. 

Neste quadro, as condições aplicáveis ao serviço de transporte de tráfego internacional 
de saída serão futuramente equacionadas (na linha do definido no entendimento do ICP 
relativo à auscultação sobre os “elementos mínimos”) no âmbito de uma investigação, a 
realizar pelo ICP, sobre a estrutura concorrencial neste segmento de mercado, 
perspectivando de igual modo as condições de oferta de “backhaul” para acesso a cabos 
submarinos e a possível dinamização de ofertas alternativas, bem assim como a 
avaliação dos custos efectivos e dos preços praticados à luz dos princípios 
regulamentares relevantes, atendendo-se também às condições verificadas no tráfego 
internacional de entrada, atenta a estreita interdependência entre estes fluxos. 

 

3. PREÇO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 

No tocante aos serviços apresentados no ponto 3.2 do anexo 4 – Manual de Gestão, 
Operação e Manutenção, e referido no ponto 17 do anexo 5 – Preços dos Serviços de 
Interligação, não foram apresentados, até ao momento, os preços aplicáveis a estes 
serviços. 

Neste contexto, a PT Comunicações deverá apresentar ao ICP uma proposta referente a 
tais preços. Nessa proposta devem apresentar-se estimativas do valor desses serviços 
desenvolvidos em 2000, para o nível de serviços prestados nesse ano. 

 

4. SERVIÇOS ESPECIAIS 

As condições de interligação aplicáveis ao acesso aos serviços especiais em 2000, foram 
já objecto de deliberação do ICP, em 07/07/2000, tendo sido aprovado um conjunto de 
regras a cumprir pelos intervenientes da interligação no acesso dos clientes de uma certa 
entidade aos serviços especiais prestados por uma segunda entidade. Considerando que 
os pressupostos se mantêm válidos, as condições de interligação aplicadas no acesso aos 
serviços especiais deverão seguir o disposto na referida determinação do ICP. 

 

5. CHAMADAS ORIGINADAS EM POSTOS PÚBLICOS 

Tendo em conta nomeadamente, e em paralelo, a promoção da diversificação de 
serviços que podem ser acedidos a partir de postos públicos e o adequado ressarcimento 
dos custos efectivamente incorridos pela PT Comunicações, o preço de interligação 
aplicável às chamadas originadas em postos públicos da PT Comunicações deve ser, no 
máximo, igual a 150% do preço definido para o serviço de originação de chamada. 
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6. ACESSO À INTERNET 

Tendo em conta a evolução que se vier a registar no mercado, nomeadamente no tocante 
à oferta de tarifas planas para acesso à Internet no mercado de retalho e grossista (e em 
especial no concernente à oferta de tarifas planas na interligação para acesso à Internet), 
as condições de acesso à Internet, incluindo, entre outras, a problemática associada aos 
preços e às condições de oferta de acessos primários RDIS, deverão ser, proximamente, 
objecto de deliberação posterior. 

7. CO-INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERLIGAÇÃO 

Entende-se que os preços para cada um dos elementos, ofertas e funções 
disponibilizadas devem ser identificados na PRI 2001, num lapso de tempo razoável. 
Quando não seja possível identificar tais preços, a PT Comunicações deverá apresentar 
uma justificação devidamente fundamentada, identificando nesse caso as condições de 
formação dos preços. Deverão ser ainda especificados na PRI 2001, os prazos e 
procedimentos associados a pedidos de acesso para co-instalação. 

Considera-se deverem ser previstas condições para que, caso haja acordo de vários OOL 
e sempre que possível, o espaço delimitado por uma “gaiola de segurança” possa ser 
partilhado entre operadores. 

8. CIRCUITOS PARA INTERLIGAÇÃO 

No respeitante aos circuitos para interligação, não são explicitadas na PRI 2001 as 
condições aplicáveis à interligação de circuitos do OPMS, em especial dos troços locais, 
com os circuitos dos restantes operadores, por forma a permitir aos últimos uma oferta 
mais completa de circuitos alugados a clientes finais. 

Esta matéria está prevista no ponto III.A.4.4 do documento “Elementos mínimos”, 
tendo-se solicitado a inclusão de condições, nomeadamente, em termos de preços, 
qualidade de serviço, interfaces utilizáveis e princípios subjacentes à co-localização. 

A PT Comunicações deverá assim clarificar, na PRI 2001, as referidas condições de 
oferta para interligação de troços locais do operador com PMS, com os circuitos dos 
restantes operadores. 

A PT Comunicações deverá ainda alterar os preços apresentados na PRI 2001 referentes 
aos circuitos CAM, em conformidade com o tarifário actualmente em vigor, o qual 
decorre da recomendação do ICP, de 27/07/00. 

9. PONTOS GEOGRÁFICOS DE INTERLIGAÇÃO 

Deverão ser devidamente fundamentadas, na PRI 2001, quaisquer limitações levantadas 
pela PT Comunicações, com indicação das datas previsíveis para a superação dessas 
limitações, nomeadamente as relativas ao “regime de excepção” dos Centros de Grupos 
de Redes dos Açores e Madeira, no que diz respeito aos serviços de numeração não 
geográfica. 
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Quanto às condições associadas ao Trânsito Duplo, considera-se que, apesar de se 
reconhecer que a PRI 2001 apresenta uma evolução positiva, devido ao alargamento dos 
PGIs Nacionais aos CGR dos Açores (Ponta Delgada) e da Madeira (Funchal), poderá 
haver uma evolução adicional da mesma, tendo em vista a sua adequação com a prática 
corrente na generalidade dos países europeus. 

Neste contexto, a PT Comunicações deverá apresentar ao ICP, no prazo de 4 meses, 
uma proposta de revisão da estrutura de interligação e da lista de PGIs, com vista à 
promoção da eficiência na economia de interligação, a qual deverá atender também às 
práticas correntes europeias, nomeadamente no tocante à disseminação, hierarquização, 
emalhamento e abrangência dos comutadores locais e de trânsito. 

10. PROCESSO DE PLANEAMENTO DOS TRABALHOS A REALIZAR 

Entende-se que, salvo condições excepcionais devidamente fundamentadas, e sem 
prejuízo para a execução de todas as acções que possam minimizar impactos adversos a 
nível da qualidade de serviço, deverá ser respeitada a regra do aviso prévio, 
independentemente da duração das acções a realizar. O aviso prévio deverá ter 
antecedência suficiente de modo a não afectar o serviço oferecido pelos outros 
operadores e prestadores de serviços, devendo tal comunicação ser devidamente 
justificada. 

Deverá ainda ser explicitado na PRI 2001, que serão asseguradas alternativas viáveis 
pelo operador responsável pela indisponibilidade temporária dos serviços de 
interligação, nomeadamente através de encaminhamento alternativo por outro PGI, em 
conformidade com o estabelecido no ponto I.B.2.1 do documento “Elementos 
mínimos”. 

11. INFORMAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE 

Relativamente à confidencialidade sobre a informação trocada entre as partes no âmbito 
da PRI 2001, deverá ser explicitado que as informações obtidas são confidenciais e só 
poderão ser do conhecimento e utilizadas pelas áreas da PT Comunicações que 
necessitam dessa informação de modo a assegurar o fornecimento dos serviços 
constantes da PRI 2001. 

12. SERVIÇO DE TRÂNSITO COM FACTURAÇÃO EM CASCATA 

No caso de existir concordância entre a entidade que origina a chamada e a entidade 
onde a chamada é terminada, considera-se que o serviço de trânsito prestado pela PT 
Comunicações deverá incluir a “facturação em cascata”. Deste modo, salvo acordo em 
contrário entre as referidas entidades, a PT Comunicações deverá, desde já, 
disponibilizar o serviço de trânsito com “facturação em cascata”: 

a) Facturando ao operador onde a chamada é originada (ou ao operador de acesso 
indirecto) pelo serviço de trânsito, acrescido do valor da terminação na rede do 
operador onde a chamada é terminada; 
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b) Remunerando o operador onde a chamada é terminada destino pelo serviço de 
terminação de chamada, nos termos acordados para a terminação de chamadas 
originadas na rede da PT Comunicações. 

Os valores máximos a cobrar pelo serviço de trânsito são os indicados no ponto 1, 
considerando-se que a eventual aplicação de um preço adicional (em relação aos preços 
definidos no ponto 1) carece de fundamentação prévia adequada, nomeadamente, face 
ao princípio da orientação para os custos. 

13. ACESSO AOS SERVIÇOS DE AUDIOTEXTO 

Considera-se que a PT Comunicações deverá assegurar o acesso directo de clientes de 
outras entidades licenciadas aos serviços de audiotexto oferecidos por prestadores de 
serviços suportados na rede da PT Comunicações. 

Neste contexto, na adesão a este serviço, caso exista concordância entre a entidade que 
origina a chamada e o prestador de serviços de audiotexto, e salvo acordo em contrário 
entre as referidas entidades, a PT Comunicações deverá: 

a) Facturar ao operador onde a chamada é originada pelo serviço de terminação de 
chamada, acrescido do valor da remuneração a pagar ao prestador de serviço de 
audiotexto; 

b) Remunerar o prestador de serviços de audiotexto. 

Os valores máximos a cobrar pelo serviço de terminação são os indicados no ponto 1, 
considerando-se que a eventual aplicação de um preço adicional (em relação aos preços 
definidos no ponto 1) carece de fundamentação prévia adequada, nomeadamente, face 
ao princípio da orientação para os custos. 




