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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O SENTIDO PROVÁVEL DA 

DELIBERAÇÃO RELATIVA À PUBLICITAÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 

NA QUALIDADE DE SERVIÇO DAS OFERTAS GROSSISTAS 

– ORALL, ORCA, ORAC, REDE ADSL PT E ORLA – 

1. ENQUADRAMENTO 

Em 15 de Outubro de 2008, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM aprovou o 

sentido provável da deliberação1 
relativa à publicitação dos níveis de desempenho na 

qualidade de serviço das ofertas grossistas, deliberando proceder, ao abrigo dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, à audiência prévia 

das entidades interessadas. 

O SPD2 tem quatro objectivos principais: 

1. Fomentar uma maior transparência para o mercado, no tocante aos níveis de 

qualidade de serviço praticados pela PTC, quer aos próprios serviços, ou a 

empresas subsidiárias ou associadas, quer às restantes empresas 

beneficiárias das suas ofertas, permitindo uma melhor avaliação do 

cumprimento do princípio da não discriminação; 

2. Uniformizar os modos e prazos de envio e divulgação da informação 

recolhida, possibilitando a existência de uma maior eficiência e consistência 

nesta actividade; 

3. Actualizar, sistematizar e simplificar a informação recolhida face à experiência 

adquirida e aos desenvolvimentos ocorridos no mercado, os quais 

determinam a necessidade de uma revisão global dos requisitos estabelecidos 

nesta matéria de modo individualizado; 

4. Alinhar os procedimentos nesta matéria com as melhores práticas europeias 

e, em particular, com as orientações definidas pelo grupo de reguladores 

europeus (ERG). 

Em resposta à audiência prévia, foram recebidos os comentários da OniTelecom 

Infocomunicações S.A. (Oni)3, da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

(Vodafone)4, da Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP)5, da Sonaecom – SGPS, 

S.A. (Sonaecom)6, da ZON Multimédia – SGPS, S.A. (ZON)7 e do Grupo PT8. 

                                                 
1 Doravante designado por SPD (Sentido Provável da Deliberação). 
2 SPD disponível em: 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=696138. 
3 Carta da ONI datada de 28 de Novembro de 2008, com entrada E84290/2008. 
4 Carta da Vodafone datada de 2 de Dezembro de 2008, com entrada E84408/2008. 
5 Carta da RTP datada de 26 de Novembro de 2008, com entrada E84781/2008. A RTP menciona que, não 
tendo recorrendo aos serviços considerados na deliberação, nada tem a opinar sobre o SPD. 
6 Carta da Sonaecom datada de 4 de Dezembro de 2008, com entrada E84959/2008. 
7 Carta da ZON datada de 3 de Dezembro de 2008, com entrada E84962/2008. 
8 Carta do Grupo PT datada de 4 de Dezembro de 2008, com entrada E85115/2008. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=696138
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De seguida, elabora-se a síntese das respostas recebidas ao SPD e o correspondente 

entendimento do ICP-ANACOM. Esta síntese não dispensa a consulta das respostas 

remetidas pelas entidades interessadas. 

2. COMENTÁRIOS GERAIS 

O Grupo PT refere que os esforços desta Autoridade para “harmonizar a recolha e a 

organização do envio da informação estatística” são positivos. Considera no entanto 

que as vantagens existentes podem-se perder em virtude da relação que, no 

entendimento daquele Grupo, “o ICP-ANACOM pretende estabelecer entre ofertas 

grossistas e processos internos à PT Comunicações” que a seu ver “situam-se em 

planos distintos ao nível da cadeia de valor e do seu posicionamento no mercado”.  

O Grupo PT opõe-se ao SPD referindo ter dificuldade em compreender que, “no 

contexto actual”, os níveis de qualidade de serviço das ofertas grossistas da PTC 

sejam um tema prioritário para o ICP-ANACOM ou que exija sequer intervenção 

regulatória específica. O Grupo PT apresenta sinteticamente os motivos que 

fundamentam essa posição, argumentando que: 

1. O SPD é inoportuno, desproporcionado e excessivo e a informação exigida 

também é injustificada e intrusiva. 

A este respeito o Grupo PT indica desconhecer qualquer situação de violação ou 

menor eficiência na aplicação das obrigações de transparência e não 

discriminação, que justifique uma intervenção por parte do ICP-ANACOM no 

âmbito da recolha e publicitação de níveis de qualidade de serviço. 

O Grupo PT questiona a proporcionalidade do SPD, mencionando que a sua 

confirmação em decisão final resulta numa “alteração substancial dos 

procedimentos de recolha de informação de qualidade de serviço a qual se 

traduz naturalmente num esforço adicional relevante”. 

O Grupo PT refere também que o ICP-ANACOM deveria aguardar pela análise 

dos resultados da auditoria que decorre ao nível da ORCA e da ORALL “antes de 

promover qualquer eventual alteração processual que venha eventualmente a 

justificar-se”. Neste contexto defende a existência de actuações regulatórias 

concertadas e coordenadas e não de actuações avulsas sob risco da eficiência 

regulatória ser colocada em risco. 

2. O SPD não tem em conta a situação na Europa e em Portugal. 

O Grupo PT refere que a prestação de informação sobre a qualidade de serviço 

prestada a departamentos internos e sobre a qualidade de serviço garantida no 

retalho não tem paralelo noutro Estados-Membros da União Europeia e a sua 

consideração pelo ERG como uma “boa prática” não é razão suficiente, nem 

deve ser usado como principal argumento, para a respectiva imposição ao Grupo 

                                                                                                                                                 
Os comentários apresentados constituem a resposta conjunta das empresas: Portugal Telecom SGPS, PT 
Comunicações S.A., PT Prime – Soluções Empresariais de Comunicações e Sistemas, S.A., PT Acessos de 
Internet Wi-Fi, S.A e TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. 
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PT, uma vez que, segundo afirma, nenhuma autoridade reguladora sentiu 

necessidade de a impor aos operadores com PMS.  

3. O SPD não tem em conta as prioridades do enquadramento regulatório. 

O Grupo PT classifica o SPD como súbito e inesperado, criticando a afectação de 

recursos do ICP-ANACOM a esta matéria quando existem matérias que foram 

consideradas urgentes pelo ICP-ANACOM e ainda não estão concluídas9.  

4. O ICP-ANACOM deveria tornar o processo mais flexível e mais eficiente. 

O Grupo PT entende que o volume de informação solicitada actualmente é 

demasiado elevado, exigindo a esta Autoridade um esforço “no sentido de 

reduzir o volume de informação solicitada” e um tratamento eficiente da mesma, 

relacionando toda a informação recebida. 

5. O SPD não é claro nos seus objectivos finais. 

Refere o Grupo PT que o SPD acaba por aumentar o volume de informação 

grossista e retalhista a recolher, aumentando também o grau de desagregação 

dessa informação e exigindo alterações nos seus sistemas informáticos10. O 

Grupo PT acaba por concluir que o SPD implicará uma maior alocação de 

recursos do grupo no processo de informação estatística e de qualidade em 

detrimento da sua utilização na satisfação das necessidades dos mercados e 

consumidores, nomeadamente em termos de desenvolvimento de soluções 

tecnológicas, produtos e serviços. 

O Grupo PT conclui que o ICP-ANACOM deveria abandonar o presente SPD 

considerando que a informação grossista e retalhista actualmente disponibilizada é 

suficiente. 

Contrariamente, a Oni considera muito positivo o esforço de sistematização de 

indicadores e normalização de prazos de recolha e de publicação de informação 

desenvolvido pelo ICP-ANACOM. Também a ZON considera, na generalidade, o SPD 

bastante positivo para o mercado, referindo que a publicação dos níveis de 

desempenho nas ofertas grossistas é absolutamente necessária para que se consiga 

atingir uma maior transparência e garantir uma sã concorrência e não discriminação 

nos mercados.  

No mesmo sentido, a Vodafone reconhece que o SPD constitui um passo importante 

na melhoria da garantia de transparência e de não discriminação na prestação de 

serviços grossistas, assegurando aos concorrentes do Grupo PT a capacidade de 

permanecer no mercado disponibilizando ofertas retalhistas competitivas. A 

Sonaecom refere acolher com agrado os princípios pelos quais se rege o SPD, 

concordando com a necessidade de actualização, uniformização, sistematização e 

simplificação da informação a recolher.  

                                                 
9 A este respeito o Grupo PT menciona as seguintes questões: Definição de encargo excessivo e com a 
metodologia de cálculo dos custos líquidos do Serviço Universal, a definição do quadro regulatório das 
redes de acesso de nova geração e a reanálise dos mercados relevantes grossistas de acesso em banda 
larga. 
10 Alteração dos sistemas de recolha, tratamento e processamento da informação. 
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No entanto, a ZON, a Vodafone e a Sonaecom defendem uma maior exigência na 

informação prestada, apresentando também comentários relacionados com a 

necessidade de proceder a alterações nos objectivos e parâmetros de qualidade de 

serviço nas ofertas grossistas e respectivas compensações em caso de 

incumprimento, adaptando-os às necessidades actuais do mercado. Adicionalmente 

a Oni insiste na necessidade de definir níveis de qualidade de serviço Premium no 

âmbito da ORCA.   

A Oni menciona a necessidade de o ICP-ANACOM intervir no mercado no sentido de 

definir a metodologia a seguir no tratamento das avarias por parte de todos os 

operadores por forma a que se garanta a coerência dos níveis de qualidade de 

serviço contabilizados e reportados pelo Grupo PT e pelos operadores beneficiários 

das ofertas. Sobre esta questão, a Vodafone propõe que seja definido um 

procedimento de reconciliação dos indicadores que conduza a uma reconciliação 

obrigatória e célere dos valores contabilizados por cada uma das partes envolvidas. 

Segundo a Vodafone, sem a existência de um procedimento de reconciliação será 

somente reflectida a realidade vista pela própria PTC do que constitui o seu 

desempenho em cada oferta, com impactos negativos no pagamento das 

compensações por incumprimento. 

Por fim, a ZON, a Vodafone e a Sonaecom defendem ser fundamental assegurar que 

os indicadores publicados sejam os relevantes para uma análise adequada, caso 

contrário, podem perder a sua eficácia. 

Esta Autoridade verifica que existe consenso quanto à importância de um dos 

objectivos do SPD em análise: a necessidade de uma harmonização, simplificação e 

tratamento eficiente da informação sobre níveis de desempenho na qualidade de 

serviço das ofertas grossistas.  

É certo no entanto que há diferentes perspectivas em relação a outros objectivos do 

SPD. Em especial, um dos aspectos em que há entendimentos opostos por parte do 

Grupo PT e dos operadores alternativos passa pela informação sobre a qualidade de 

serviço garantida a departamentos internos do Grupo e sobre a qualidade de serviço 

garantida a nível retalhista, relevante para a avaliação do cumprimento dos 

princípios da transparência e da não discriminação. A este respeito, o Grupo PT não 

concorda com a necessidade de proceder à publicação dessa informação e os 

restantes operadores consideram a mesma fundamental e imprescindível para 

avaliar se aqueles princípios se encontram a ser cumpridos. Tendo em conta a 

diferença de perspectivas entre estes dois grupos de entidades (operador regulado, 

por um lado, e beneficiários das ofertas, por outro lado) decidiu-se analisar esta 

questão em detalhe numa secção autónoma do presente relatório (secção 3.2.1.). 

Dentro destas diferentes perspectivas, o ICP-ANACOM analisa detalhadamente os 

contributos apresentados pelos operadores por forma a que, em todas as situações, 

seja alcançada a solução mais adequada a um bom funcionamento dos mercados, à 

defesa dos interesses dos utilizadores finais e à maximização do bem-estar social, 

dentro dos limites de proporcionalidade. Em nenhum momento se deverá confundir 
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simplificação, eficiência e harmonização na prestação de informações com um menor 

nível de exigência na prossecução dos objectivos regulatórios, nomeadamente o de 

garantir a não discriminação e a transparência na prestação de serviços grossistas. 

Relativamente aos comentários do Grupo PT sobre a falta de oportunidade do SPD 

por existirem outros assuntos classificados, inclusivamente por esta Autoridade, 

como prioritários, esclarece-se que: 

1. Cabe ao ICP-ANACOM definir o seu calendário de actividades e planeamento para 

que as actividades desenvolvidas tenham um enquadramento eficiente, sólido e 

adequado. Nesta definição, tem-se em devida consideração a evolução do 

mercado e as preocupações transmitidas pelos vários agentes envolvidos no 

mesmo; 

2. A melhoria das condições de funcionamento dos mercados grossistas, 

especialmente quando está em causa a qualidade dos serviços prestados aos 

utilizadores finais, e respectiva avaliação do cumprimento da obrigação de não 

discriminação, é uma das prioridades desta Autoridade; 

3. Ao contrário do mencionado pelo Grupo PT, esta intervenção não é de todo 

inesperada nem súbita, uma vez que esta acção estava já prevista para 2008 no 

Plano Estratégico desta Autoridade para o triénio 2008-201011, plano esse aliás 

oportunamente apresentado e devidamente discutido em sede de Conselho 

Consultivo, cujo parecer, publicado a 19.10.200712, não contém qualquer 

observação sobre a matéria; 

4. A intervenção não é unicamente justificada quando existe uma situação de 

regressão no funcionamento dos mercados. É plenamente justificado intervir, de 

uma forma proporcional, quando se identificam aspectos que podem ser 

melhorados e que garantam benefícios para o mercado. Note-se que (i) conforme 

o Grupo PT reconhece, a harmonização da recolha e organização do envio da 

informação estatística são aspectos positivos e (ii) se definirá um prazo 

razoavelmente longo para a implementação da presente deliberação; 

5. A presente intervenção no mercado é também enquadrada na análise efectuada 

pelo ICP-ANACOM ao mercado de fornecimento grossista de acesso (físico) à 

infra-estrutura de rede num local fixo (mercado 4) e de fornecimento grossista 

de acesso em banda larga (mercado 5) – nessa análise referiu-se que se 

considerava “(…) que a forma como os níveis de desempenho na qualidade de 

serviço das ofertas grossistas são apresentadas às ARN, aos operadores e aos 

utilizadores finais é bastante importante quanto à efectividade da obrigação de 

transparência. O ICP ANACOM tem vindo a analisar esta questão de forma 

detalhada e poderá vir a especificar, em documento autónomo, a forma de 

                                                 
11 Vide Plano Estratégico para o triénio 2008-2010 (acção 1.11) em: 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=645818. 
12 Disponível em: 
http://www.anacom.pt/streaming/Plano_Estrategico08_10.pdf?contentId=529078&field=ATTACHED_FILE
.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=645818
http://www.anacom.pt/streaming/Plano_Estrategico08_10.pdf?contentId=529078&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/Plano_Estrategico08_10.pdf?contentId=529078&field=ATTACHED_FILE
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publicitação dessa informação”13. Em particular, o Grupo PT encontra-se sujeito, 

por força das obrigações impostas ao abrigo das diferentes análises de mercado, 

aos princípios da não discriminação e da transparência, princípios esses que 

estão na base do SPD em análise; 

6. Nessa análise suprimiram-se algumas obrigações, nomeadamente nas 

designadas “áreas C” e no que diz respeito ao mercado 5, o que implica uma 

maior responsabilização dos diferentes agentes de mercado no sentido de um 

funcionamento adequado das ofertas grossistas e, em particular, da existência de 

uma oferta de acesso a condutas a funcionar de forma célere, eficiente e sem 

obstáculos. Um dos meios ao dispor desta Autoridade para avaliar de modo 

efectivo e objectivo o funcionamento das ofertas grossistas é através da 

monitorização da evolução dos indicadores de qualidade de serviço e da sua 

comparabilidade com indicadores relativos a fornecimentos internos, 

nomeadamente por forma a identificar eventuais situações de discriminação e 

avaliar a eficiência dos processos definidos a nível grossista; 

7. Apesar de não ser condição essencial para promover este tipo de iniciativa, 

realça-se que alguns beneficiários das ofertas grossistas têm vindo a remeter a 

esta autoridade preocupações sobre eventuais práticas do Grupo PT 

alegadamente não conformes com o princípio da não discriminação, pelo que 

uma publicação de indicadores adequados contribuirá para uma maior 

transparência e uma análise mais objectiva das situações em causa, contribuindo 

assim, por certo, para uma redução do nível das referidas preocupações; 

8. Por fim, um dos objectivos da deliberação é a simplificação e uniformização dos 

modos, prazos e divulgação de diversa informação actualmente recolhida no 

âmbito das ofertas de referência, num único documento, objectivos esses que 

mereceram, como se disse, a concordância por parte do Grupo PT e dos 

beneficiários das ofertas.  

O ICP-ANACOM considera que os comentários do Grupo PT sobre a 

desproporcionalidade do SPD e a consideração de que o SPD resulta num aumento 

injustificado da exigência de prestação de informação não colhem. Note-se que, no 

geral, existe uma evidente redução da informação exigida, quer em termos de 

indicadores, quer em termos de periodicidade de disponibilização, em todas as 

ofertas grossistas consideradas. Nos casos em que existe aumento do nível de 

exigência da informação prestada são apresentados, no SPD, os motivos que estão 

na base dessa decisão. O SPD explicita ainda que tal aumento de exigência é 

essencial para se garantir o cumprimento das obrigações de não discriminação e 

transparência definidas nas citadas análises de mercado e aplicáveis no contexto da 

regulação das ofertas grossistas do operador com PMS no respectivo mercado 

relevante. Sem prejuízo, ao longo do presente relatório, quando adequado, esta 

Autoridade justificará novamente a razão para a necessidade de recolha de 

                                                 
13 Análises aprovadas por deliberação do ICP-ANACOM de 14 de Janeiro de 2009 e disponíveis em: 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=812378. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=812378
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informação adicional à actualmente recolhida, importando salientar que mesmo 

quando é solicitada informação a nível retalhista, ela se destina a avaliar o 

cumprimento das referidas obrigações a nível grossista.  

O nível de exigência da informação definido no SPD constitui outro dos aspectos em 

que existe maior diferença de perspectivas entre o Grupo PT e os operadores 

alternativos, defendendo a ZON, a Vodafone e a Sonaecom que a informação 

prevista no SPD não será ainda suficiente, sugerindo a inclusão de indicadores 

adicionais. Conforme já mencionado, neste relatório, o ICP-ANACOM analisa as 

propostas e comentários de todos os operadores que se insiram no âmbito do SPD, 

tendo como objectivo último a maximização do bem-estar social, tendo 

nomeadamente em conta a necessidade e proporcionalidade da informação. 

Considera-se entretanto que o Grupo PT não fundamentou, que seja consequência 

da aprovação do SPD uma maior alocação de recursos nestas matérias em 

detrimento da sua utilização na satisfação das necessidades dos mercados e 

consumidores. Pelo contrário, uma das bases essenciais do SPD relaciona-se com 

mais e melhores garantias de qualidade de serviço para os utilizadores finais, 

nomeadamente aqueles que recorrem às ofertas de operadores suportadas nas 

ofertas grossistas em questão. Entende-se que se alcança esse objectivo com um 

processo mais eficiente, mais simples e mais económico.  

No presente relatório o ICP-ANACOM não analisará as propostas e 

comentários dos operadores que não estejam no âmbito do SPD. De facto, os 

objectivos de qualidade de serviço e as compensações por incumprimento da 

qualidade de serviço, apesar de relacionados com a qualidade de serviço nas ofertas 

grossistas, não se encontram no âmbito deste SPD. Esses comentários serão, 

naturalmente, analisados e tidos em conta, de forma autónoma, por esta Autoridade 

no âmbito das decisões que prepara sobre as ofertas grossistas em questão.  

O ICP-ANACOM reconhece no entanto que é essencial, em qualquer caso, que a 

informação relativa à qualidade de serviço seja consistente e corresponda ao 

efectivamente praticado. É dentro desta consideração que se enquadra a realização 

de uma auditoria aos indicadores de qualidade do serviço de acesso ao lacete local e 

do serviço de aluguer de circuitos da PTC – a decorrer actualmente – que, entre 

outros objectivos, pretende identificar a razão e origem de eventuais discrepâncias 

entre a qualidade de serviço realmente praticada, os indicadores apurados pelos 

operadores beneficiários das ofertas grossistas e os indicadores apurados pela PTC. 

Note-se que esta auditoria responde, em parte, às preocupações manifestadas pela 

ZON, Vodafone e Sonaecom sobre a correcção dos indicadores de qualidade de 

serviço disponibilizados pela PTC.  

Sobre esta questão é óbvio que as acções do ICP-ANACOM não se esgotam na 

realização desta auditoria, existindo um acompanhamento contínuo e detalhado dos 

indicadores disponibilizados e uma análise das preocupações dos operadores sobre 

incorrecções ou inconsistências nos indicadores de qualidade de serviço.  
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Os resultados da auditoria serão um elemento importante para promover uma 

melhor reconciliação dos valores apurados pela PTC e pelos beneficiários das ofertas. 

No entanto, não colhe o argumento de que a presente deliberação apenas deveria 

ser concluída após a própria conclusão da referida auditoria, dado que se trata de 

questões em planos distintos: a auditoria destina-se, entre outros, a verificar se a 

informação enviada pela PTC no âmbito dos indicadores de qualidade de serviço 

corresponde ao efectivamente recolhido pelos sistemas de informação; a presente 

deliberação destina-se a reavaliar a forma como tais indicadores são recolhidos e a 

sua subsequente divulgação.  

Reconhece-se também que a publicação dos indicadores junto do utilizador final 

reforça a importância de acompanhar detalhadamente esta matéria e de assegurar a 

correcção e compreensão dos indicadores publicados. A análise desta questão será 

complementada na secção referente à informação a disponibilizar a utilizadores 

finais. 

Sublinha-se assim, inequivocamente, que o desenvolvimento da presente 

deliberação não constitui obviamente uma acção avulsa, inesperada 

desproporcionada ou injustificada. Pelo contrário, conforme exposto, trata-se de 

uma actividade planeada, inserida numa estratégia de melhoria contínua da 

qualidade de serviço e da eficiência do mercado e plenamente justificada dadas as 

insuficiências existentes. 

Aliás, num contexto de integração vertical das empresas do Grupo PT e de 

incorporação de empresas subsidiárias naquele Grupo, o tema da monitorização da 

não discriminação assume contornos especiais e, como tal, têm de ser 

implementados mecanismos que permitam uma constante monitorização do 

completo cumprimento daquela obrigação, incluindo a monitorização sobre os níveis 

de serviço prestados internamente, sob prejuízo de, ao não o fazer, o ICP-ANACOM 

não cumprir cabalmente os objectivos de regulação que lhe estão impostos pelo 

direito comunitário e pela legislação nacional. 

O SPD é claro quando demonstra a adequação e necessidade das medidas propostas 

à situação específica de Portugal. Esse é sem dúvida o ponto essencial a considerar 

na presente deliberação. Sem prejuízo, no presente documento, o ICP-ANACOM 

demonstrará novamente a necessidade e adequação da intervenção, evidenciando 

também que a mesma está em linha com a posição comum do ERG e com outras 

medidas já aprovadas por outras ARNs (vide secção 3.2.1). 

Por fim, refira-se que, numa altura em que se debate a separação funcional, a 

presente abordagem poderá, caso venha a funcionar adequadamente, vir a ser um 

contributo importante para que aquela separação venha a ser considerada 

desnecessária, ganhando-se dessa forma em eficiência de processos. 
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3. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

3.1. PERIODICIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO/PUBLICITAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O Grupo PT indica que já havia solicitado ao ICP-ANACOM que permitisse que os 

relatórios trimestrais de qualidade de serviço pudessem ser apresentados pela PTC 

até ao dia 15 do mês n14+2. A este respeito menciona que as ofertas grossistas 

estão associadas a processos, técnica e logisticamente complexos, tornando moroso 

o envio da informação sobre qualidade de serviço. 

A Sonaecom considera que a periodicidade de reporte e divulgação da informação 

constante no SPD é adequada, classificando como positiva a eliminação da 

necessidade do envio de informação com sobreposição em diferentes períodos de 

tempo. 

No SPD já se tem em conta a complexidade dos processos de fornecimento 

grossistas, facto também já ponderado nos prazos actuais de envio de informação.  

O ICP-ANACOM mantém a posição constante no SPD de que a informação 

deverá ser disponibilizada até ao final do mês n+1. Na base desta decisão 

está, não só o facto de ser o prazo mais alargado actualmente praticado, mas 

também por se considerar que a sistematização obtida com a presente deliberação 

vai permitir um tratamento mais eficiente e célere da informação, facilitando o 

cumprimento desse prazo. 

A proposta do Grupo PT constitui um prazo de disponibilização excessivamente 

alargado uma vez que quando fosse disponibilizada a informação de um trimestre 

estaria já quase a terminar o trimestre posterior, assim se comprometendo a eficácia 

e celeridade regulatória em caso de necessidade de intervenção no mercado. 

3.2. INFORMAÇÃO A DISPONIBILIZAR E DESTINATÁRIOS 

3.2.1. INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DE SERVIÇO A EMPRESAS/DEPARTAMENTOS 

INTERNOS DO GRUPO PT E SOBRE QUALIDADE DE SERVIÇO GARANTIDA NO 

RETALHO 

O Grupo PT considera que a aprovação da obrigação de passar a incluir nos 

indicadores informação sobre os níveis de qualidade de serviço prestado a outras 

divisões e a serviços internos retalhistas exige que passe a recolher e a tratar dados 

actualmente não sistematizados, forçando a que se ergam “cortinas” artificiais entre 

divisões retalhistas e grossistas, acrescentando que não existem procedimentos que 

permitam recolher informação sobre serviços grossistas “internos” nos termos 

pretendidos pelo ICP-ANACOM e que os procedimentos de reposição, e por vezes de 

provisão, são distintos o que a seu ver distorcerá qualquer comparação. No entender 

daquela empresa tal obrigação resulta na introdução de um princípio de “equivalence 

of input” (próprio das organizações que se encontram sujeitas a uma obrigação de 

“separação funcional”) quando o que acontece no resto da Europa é, a seu ver, a 

aplicação do princípio da “equivalence of output”. 

                                                 
14 Último mês do trimestre a que se refere a informação. 
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É também referido pelo Grupo PT que não são muitos os países em que a exigência 

de recolha de informação é equivalente à actual prática em Portugal, destacando 

igualmente que, em nenhum caso, existe recolha de informação sobre indicadores 

de fornecimento interno. Ainda neste âmbito releva que, com excepção do mercado 

retalhista de acesso à rede telefónica pública em local fixo, todos os outros mercados 

retalhistas não constam na lista de mercados relevantes susceptíveis de regulação. 

Este grupo indica também que o facto de o ERG classificar uma determinada medida 

como uma boa prática não significa que seja adequado aplicar essa medida às 

ofertas grossistas da PTC. A este respeito afirma também que nenhuma outra 

autoridade reguladora nacional (ARN) sentiu necessidade de impor aos operadores 

com PMS a obrigação de recolherem e publicarem informação relativa a 

departamentos internos da empresa e à prestação de serviços retalhistas, referindo 

não identificar qual o problema específico que se regista em Portugal que justifique a 

sua imposição. 

Ainda segundo o Grupo PT, é totalmente desprovido de sentido e significado 

englobar num mesmo indicador beneficiários das ofertas e departamentos internos 

da PTC, argumentando que, uma vez que as empresas do Grupo PT já são tratadas a 

nível grossista como qualquer outro operador, não faz sentido fornecer informação 

desagregada sobre as mesmas por razões de confidencialidade e riscos da sua 

utilização inadequada junto de utilizadores finais. Refere também que os indicadores 

de qualidade de serviço retalhista não são comparáveis a indicadores grossistas15, 

considerando que a análise comparativa entre as soluções grossistas e as ofertas 

retalhistas é, em geral, um exercício artificial.  

A ZON considera que caso não seja assegurada a recolha de informação relativa aos 

serviços prestados pela PTC às suas próprias áreas retalhistas e empresas do Grupo 

PT estar-se-á perante uma limitação grave na garantia de uma sã concorrência no 

mercado e de não discriminação. A este respeito defende também que, quando os 

processos seguidos pelas áreas internas do Grupo PT difiram dos processos 

utilizados no âmbito das ofertas grossistas, é importante determinar “qual a 

informação mínima que a PTC deverá remeter ao ICP-ANACOM para garantir o 

efectivo cumprimento” das obrigações de transparência e de não discriminação. 

O SPD prevê que exista um indicador similar aplicável aos beneficiários das ofertas e 

departamentos internos do Grupo PT quando os processos de fornecimento forem 

idênticos e, portanto, comparáveis. Caso o Grupo PT comprove a impossibilidade de 

comparabilidade directa dos indicadores dos beneficiários das ofertas e dos 

departamentos internos daquele grupo, o SPD já prevê: 

1. Como primeira hipótese, que seja remetida informação sobre os níveis de 

qualidade de serviço prestados a departamentos internos acompanhada de 

                                                 
15 Menciona que o ICP-ANACOM reconhece este facto indicando que os indicadores retalhistas incluem 
tarefas unicamente associadas à actividade retalhista (por exemplo, tratamento de pedidos, 
processamento, despiste de avarias e confirmação de reparações). 
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descrição dos procedimentos aplicáveis nas actividades desencadeadas para 

prestar os serviços em questão; 

2. Que, caso a primeira hipótese não seja possível, seja disponibilizada informação 

sobre os processos de fornecimento retalhistas. 

Em ambas as situações se prevê que a desagregação da informação deverá 

corresponder, dentro do possível, ao nível da desagregação entendido como 

relevante a nível grossista.  

Considera-se efectivamente que a impossibilidade de comparabilidade directa não 

constitui motivo para que numa análise de não discriminação não se tenham em 

conta indicadores que respeitam a processos de fornecimento diferentes mas sobre 

produtos ou serviços similares, desde que se tenha obviamente em consideração 

esse facto e qual a dimensão e natureza das diferenças existentes.  

Neste sentido, o ICP-ANACOM reconhece que, em diversos casos, não se podem 

comparar directamente indicadores retalhistas com indicadores grossistas, nem 

mesmo indicadores grossistas com actividades diferentes. Isso não significa que, 

para analisar a eventual existência de discriminação ou condições de fornecimento 

não razoáveis na prestação de serviços grossistas, não se possa ter em conta 

informação relativa a indicadores retalhistas ou indicadores relativos a 

departamentos internos do Grupo PT, nomeadamente em ambientes de crescente 

integração vertical. Pelo contrário, neste tipo de análises, estes indicadores podem e 

devem ser utilizados. É através dessa análise que se pode verificar, por exemplo 

dentro de uma perspectiva de equivalence of output, se diferenças no tempo de 

fornecimento global de um serviço retalhista são explicadas por ineficiências do 

operador alternativo ou por uma prestação deficiente ou em condições não razoáveis 

ou discriminatórias de serviços grossistas. Neste contexto não é, por exemplo, 

aceitável que, do ponto de vista da concorrência, o Grupo PT possa satisfazer mais 

rapidamente pedidos retalhistas do que pedidos grossistas para o mesmo produto ou 

serviço. Tal significaria que os operadores que recorrem às ofertas grossistas do 

Grupo PT nunca poderiam apresentar condições competitivas face às ofertas daquele 

grupo a nível do retalho. 

O ICP-ANACOM mantém assim o entendimento de que é essencial conhecer, 

através de indicadores adequados, as condições em que ocorre o 

fornecimento e prestação de serviços a departamentos internos do Grupo 

PT. Este conhecimento é essencial, não apenas para verificar a eventual existência 

de comportamentos discriminatórios na prestação de serviços a operadores 

alternativos, mas também para analisar a eficiência dos processos utilizados na 

prestação desses serviços grossistas.  

A título exemplificativo, note-se que o Grupo PT sempre forneceu ao ICP-ANACOM 

informação sobre os indicadores de qualidade de serviço assegurados às suas 

empresas que eram beneficiárias da oferta “Rede ADSL PT” (e.g. PT Prime, PT.Com, 

PT WiFi). No entanto, a partir de 2008, referindo que a PT.Com foi incorporada na 

PTC e, consequentemente, que deixara de ser beneficiária da oferta grossista, o 
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Grupo PT deixou de prestar informação sobre os acessos dessa empresa (agora 

departamento interno). Ora, a incorporação da PT.Com na PTC não deverá ser, à 

partida, motivo para que se perca informação, relevante quer para avaliar a eventual 

existência de discriminação dos operadores alternativos face às empresas do Grupo 

PT, quer para equacionar outras formas mais eficientes de prestar os serviços a 

esses operadores.   

Será também especialmente importante recolher e publicar informação sobre as 

condições em que são prestados os serviços retalhistas pelas empresas do Grupo PT 

ou departamentos internos deste grupo quando não seguirem procedimentos 

similares aos procedimentos existentes nas ofertas grossistas. Esta posição está 

alinhada, com a posição do ERG para as diferentes obrigações a impor no âmbito das 

ofertas grossistas (no caso em apreço, foram desenvolvidas até à data posições 

comuns para a ORALL, oferta bitstream e ORCA), que defende que16: 

1. Os níveis de desempenho devem ser tornados públicos, de forma a aumentar o 

nível de eficácia da transparência e a proporcionar confiança aos agentes de 

mercado quanto à obrigação de não discriminação e a permitir que os OPS e o 

operador com PMS comuniquem de uma forma mais transparente com os seus 

clientes; 

2. Os níveis de desempenho reportados devem incluir os serviços prestados pelo 

operador com PMS às suas próprias empresas, serviços ou divisões retalhistas, 

de forma a permitir uma melhor comparação e monitorização do cumprimento 

da obrigação de não discriminação; 

3. O respeito pelo princípio de não discriminação e de transparência quanto à 

qualidade dos serviços prestados é fortalecido caso o operador com PMS 

identifique, para cada indicador, a informação referente aos serviços prestados a 

jusante, incluindo ao nível retalhista. 

Caso o ICP-ANACOM não defina especificamente qual a informação retalhista a 

disponibilizar, a desagregação da mesma deverá corresponder, dentro do possível, 

ao nível de desagregação definido a nível grossista de forma a aumentar a 

comparabilidade da informação. No caso da ORALL e da ORLA definem-se desde já, 

nos Apêndices respectivos, a informação retalhista a publicar, uma vez que é muito 

provável que o Grupo PT não siga internamente os processos definidos para as 

ofertas grossistas. Tal informação não é necessária caso o pressuposto assumido não 

se confirme. Na oferta “Rede ADSL PT” e ORCA esses indicadores retalhistas não são 

definidos à partida, uma vez que é provável que o Grupo PT siga internamente os 

                                                 
16 Vide: 
- ERG common position on best practice in remedies imposed as a consequence of a position of 

significant market power in the relevant markets for wholesale leased lines – ERG(07)54, disponível 
em: 
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_54_wll_cp_final_080331.pdf;  

- Common Position on Wholesale Local access – ERG(06)70Rev1, disponível em: 
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_06_70_rev1_wla_cp_6_june_07.pdf; 

-  Common Position on Wholesale Broadband access – ERG(06)69Rev1, disponível em: 
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_06_69rev1_wba_cp.pdf.  

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_54_wll_cp_final_080331.pdf
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_06_70_rev1_wla_cp_6_june_07.pdf
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_06_69rev1_wba_cp.pdf
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mesmos procedimentos definidos nessas ofertas. No entanto, caso esse pressuposto 

não se confirme, devem ser remetidos indicadores retalhistas adequados. 

Em resumo, os princípios a ter em conta na prestação de informação sobre 

qualidade de serviço a empresas/departamentos internos do Grupo PT e 

sobre qualidade de serviço garantida no retalho são os seguintes: 

1. O Grupo PT deve disponibilizar informação sobre os níveis praticados 

para as empresas/departamentos internos do Grupo PT que recorrem, 

nomeadamente em termos de processos e sistemas de informação, às 

ofertas grossistas consideradas na presente deliberação; 

2. Para cada empresa/departamento interno do Grupo PT que não recorra 

às ofertas grossistas em questão, mas que preste serviços ou lhe sejam 

prestados serviços enquadráveis no âmbito das mesmas ofertas, deve 

ser publicada informação sobre os respectivos níveis de serviço, 

adoptando os indicadores das ofertas de referência. Alternativamente, 

nos casos em que tal não seja justificadamente possível devem ser 

publicados indicadores alternativos que permitam monitorizar o 

cumprimento da obrigação de não discriminação, devidamente 

fundamentados à luz dos processos seguidos para o fornecimento 

interno; 

3. Quando as empresas ou departamentos internos do Grupo PT referidos 

em 2. prestarem serviços retalhistas no âmbito das ofertas grossistas 

consideradas, deve ser disponibilizada adicionalmente informação 

sobre os níveis de qualidade de serviço retalhista, devendo a 

desagregação corresponder, dentro do possível, ao nível de 

desagregação definido a nível grossista. 

Não se concorda com a afirmação do Grupo PT de que a desagregação dos 

indicadores de qualidade de serviço a nível grossista relativos àquele grupo possa 

ser utilizada de forma inadequada junto de utilizadores finais. É expectável e 

desejável que a generalidade dos níveis de qualidade dos serviços disponibilizados 

ao Grupo PT e dos beneficiários das ofertas sejam similares ou bastante próximos 

(ou não o sendo, que as diferenças sejam explicáveis), o que decorrerá do 

cumprimento da obrigação de não discriminação. Por um lado, o ICP-ANACOM 

entende que a desagregação dos indicadores de qualidade de serviço relativos às 

empresas do Grupo PT é essencial para que exista total transparência no mercado e 

se possam avaliar eventuais situações de discriminação face a todas as empresas do 

Grupo PT. Por outro lado, deve ficar claro que, nas circunstâncias em questão e 

tendo em consideração os objectivos regulatórios, o ICP-ANACOM entende que esta 

informação não é confidencial.  

Como é óbvio o ICP-ANACOM conhece os mercados que constam na lista de 

mercados relevantes susceptíveis de regulação ex-ante na nova recomendação da 

Comissão Europeia. É também sabido que a exposição de motivos da Comissão 

Europeia prevê que a análise dos mercados incluídos na mencionada lista deve 
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tomar em consideração toda a cadeia de valor associada a esses mercados (desde o 

mercado grossista até ao mercado retalhista). Resulta também claro da exposição de 

motivos que para as autoridades reguladoras desempenharem as suas actividades é 

imperativo que tenham acesso a informação relativa a toda essa cadeia de valor, 

destacando-se em particular a informação retalhista, nomeadamente para avaliarem 

sobre a suficiência da regulação a nível grossista. 

A Comissão Europeia reconhece também que a relação existente entre os mercados 

deve ser tida em conta na determinação e implementação das obrigações impostas 

de forma a assegurar a efectividade e consistência destas. É nessa perspectiva que 

na presente deliberação se pretende ter acesso a informação retalhista relacionada 

com os mercados grossistas regulados, nos quais o Grupo PT está sujeito a 

obrigações de não discriminação e de transparência. 

Não está correcta a afirmação do Grupo PT de que a especificação dos indicadores 

de qualidade de serviço definida pelo ICP-ANACOM constitui um caso único nos 

países da União Europeia. Note-se que, por exemplo, a autoridade reguladora 

francesa definiu na recente análise aos mercados 4 e 517 que, relativamente à 

publicação de indicadores de qualidade de serviço, a France Telecom deve: 

1. Demonstrar que os níveis de qualidade de serviço garantidos a nível grossista 

são não discriminatórios em relação aos garantidos aos seus próprios serviços 

nos mercados retalhistas; 

2. Aferir e publicar mensalmente os indicadores de qualidade de serviço para o 

conjunto das suas ofertas grossistas e para as suas ofertas retalhistas 

correspondentes. 

Também o regulador belga já apresentou um projecto de decisão18 sobre indicadores 

de qualidade de serviço em que indica claramente que estes indicadores são um 

instrumento de controlo essencial para verificar que não existe discriminação entre 

os beneficiários das ofertas grossistas e os departamentos retalhistas do operador 

com poder de mercado significativo no mercado de fornecimento grossista. 

Em qualquer caso e mesmo que não existissem exemplos de outros países em que o 

nível de exigência relativamente à publicação de indicadores de qualidade de serviço 

fosse similar ao previsto no SPD, tal facto não significaria, conforme explicitado no 

presente relatório, que o disposto no SPD fosse desproporcionado.  

Conforme assumido no âmbito da participação do ICP-ANACOM no ERG, têm-se em 

consideração as posições comuns adoptadas nesse grupo e estas apenas não serão 

adoptadas quando existirem especificidades nacionais, devidamente fundamentadas, 

que levem a que estas posições não sejam de facto adequadas à realidade nacional. 

No caso da informação relativa a departamentos internos e a qualidade de serviço 

garantida no retalho, conforme explicitado no SPD e agora reiterado no presente 

                                                 
17 Conforme designados na Recomendação da Comissão Europeia sobre mercados susceptíveis de 
regulação ex-ante. 
18http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/belgiquebelgi/registeredsnotifications/be2008075
0/consultationec-cons0512p/_FR_1.0_&a=d. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/belgiquebelgi/registeredsnotifications/be20080750/consultationec-cons0512p/_FR_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/belgiquebelgi/registeredsnotifications/be20080750/consultationec-cons0512p/_FR_1.0_&a=d
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relatório, é evidente que, não só o mercado português não apresenta especificidades 

que tornem inadequado adoptar a posição comum do ERG sobre esta matéria, como 

também se verifica que é necessária e essencial para garantir o cumprimento das 

obrigações de não discriminação e transparência. A este respeito, salienta-se uma 

vez mais que o ERG defende, entre outros aspectos, que:  

1. Os níveis de desempenho devem ser tornados públicos, de forma a aumentar o 

nível de eficácia da transparência e a proporcionar confiança aos agentes de 

mercado quanto à obrigação de não discriminação e a permitir que os OPS e o 

operador com PMS comuniquem de uma forma mais transparente com os seus 

clientes; 

2. Os níveis de desempenho reportados devem incluir os serviços prestados pelo 

operador com PMS às suas próprias empresas, serviços ou divisões retalhistas, 

de forma a permitir uma melhor comparação e monitorização do cumprimento 

da obrigação de não discriminação; 

3. O respeito pelo princípio de não discriminação e de transparência quanto à 

qualidade dos serviços prestados é fortalecido caso o operador com PMS 

identifique, para cada indicador, a informação referente aos serviços prestados 

a jusante, incluindo ao nível retalhista. 

É também claro que a não diferenciação de informação relativa a empresas/ 

departamentos internos do Grupo PT face à relativa a outros agentes do mercado 

não permitiria atingir os objectivos perseguidos pelas autoridades reguladoras. 

3.2.2. UTILIZADORES FINAIS 

O Grupo PT considera que o ICP-ANACOM deverá reconsiderar na decisão final a 

proposta de passar a disponibilizar informação aos utilizadores finais. Este grupo 

considera que a divulgação de informação de desempenho grossista e retalhista 

indistintamente a operadores e utilizadores finais, pode revelar as opções de 

investimento, tecnológicas e comerciais dos operadores e é de tal modo excessiva e 

diversificada que poderá contribuir para confundir a percepção dos consumidores. 

A Oni elogia a obrigação de divulgação junto dos utilizadores finais, referindo 

nomeadamente que tal acção permitirá que estes se apercebam “claramente do 

impacto da qualidade de serviço das ofertas grossistas sobre a qualidade de serviço 

por ele experienciada”. A Oni sugere que a publicação dos indicadores junto do 

utilizador final seja acompanhada de uma “explicação para leigos que permita a um 

cliente típico entender de que forma os diversos serviços de retalho dependem das 

várias ofertas grossistas em causa”.  

A Vodafone e a Sonaecom destacam a necessidade de garantir que os indicadores de 

qualidade de serviço disponibilizados ao utilizador final correspondam efectivamente 

à realidade dos serviços prestados. Estas empresas consideram que caso não exista 

esta garantia o nível de confusão para o utilizador final aumentará.  
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O ICP-ANACOM mantém o entendimento de que os utilizadores finais devem ter 

acesso a informação sobre a qualidade do serviço nas ofertas grossistas na medida 

em que a mesma pode influir significantemente na qualidade dos serviços que lhe 

são prestados. Note-se que o utilizador final tem acesso a informação agregada, não 

fazendo qualquer sentido afirmar que tal informação poderá constituir uma revelação 

de informação confidencial dos operadores. 

Reconhece-se que, neste aspecto, existe um aumento do nível de exigência na 

informação prestada totalmente justificado face aos incentivos introduzidos ao 

cumprimento da obrigação de não discriminação e do direito de informação do 

utilizador final em relação a ofertas que influenciam as condições em que os serviços 

retalhistas lhe são prestados.    

Atendendo aos comentários dos operadores sobre a possibilidade de a 

disponibilização de informação aos utilizadores finais poder gerar alguma confusão 

junto destes, o ICP-ANACOM concorda que essa disponibilização deve ser 

acompanhada de uma nota explicativa que, de modo simples mas efectivo, 

esclareça o utilizador final sobre o seu âmbito e alcance. Desta forma podem-

se minimizar as hipóteses da informação gerar confusão ou ser mal interpretada. 

A referida nota deverá ser apresentada pelo Grupo PT junto da informação 

disponibilizada e estará também disponível no sítio na Internet do ICP-ANACOM, 

devendo ser definida na sequência da presente deliberação, podendo e devendo 

evoluir em função das questões que eventualmente venham a ser suscitadas por 

utilizadores finais e/ou operadores. Sem prejuízo, à partida, deverão ser explicitados 

os seguintes pontos: 

1. A qualidade e celeridade dos serviços retalhistas fornecidos pelos operadores 

beneficiários das ofertas grossistas consideradas e nelas suportadas está 

dependente da qualidade dos serviços grossistas prestados pelo Grupo PT mas 

também da qualidade e celeridade das actividades de carácter complementar, 

nomeadamente a nível retalhista, levadas a cabo pelos operadores beneficiários; 

2. Os indicadores relativos à qualidade de serviço grossista comunicados reflectem 

a qualidade dos serviços grossistas prestados pelo Grupo PT não reflectindo a 

qualidade e celeridade das actividades de carácter retalhista levadas a cabo pelos 

operadores beneficiários; 

3. O Grupo PT está obrigado a não efectuar qualquer tipo de discriminação não só 

entre os vários beneficiários das ofertas grossistas, mas também, entre esses 

beneficiários e as empresas e departamentos internos do Grupo PT; 

4. A qualidade dos serviços de âmbito retalhista prestados pelo Grupo PT não será, 

em diversas situações, directamente comparável com a qualidade dos serviços 

grossistas prestados por aquele grupo. É no entanto possível comparar estes dois 

tipos de indicadores de forma a verificar, nomeadamente quando se tratem de 

produtos ou serviços similares, se existe possibilidade e necessidade de melhorar 

a eficiência dos serviços grossistas prestados pelo Grupo PT ou, eventualmente, 
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identificar situações de potencial discriminação na prestação dos serviços 

grossistas considerados. 

O ICP-ANACOM concorda que é muito importante assegurar que a informação 

publicada corresponde efectivamente à qualidade de serviço grossista assegurada 

pelas empresas do Grupo PT. Esta Autoridade acompanhará detalhadamente esta 

questão desenvolvendo todos os esforços para garantir a correcção de uma eventual 

contabilização incorrecta dos níveis de qualidade de serviço. É neste contexto que se 

enquadram algumas medidas já adoptadas pelo ICP-ANACOM, nomeadamente o 

desenvolvimento de uma auditoria aos indicadores de qualidade do serviço de acesso 

ao lacete local e do serviço de aluguer de circuitos da PTC. Esta auditoria encontra-

se actualmente a decorrer. A identificação nessa auditoria de eventuais incorrecções 

e processos que se encontrem desajustados à correcta contabilização dos níveis de 

qualidade de serviço efectivamente praticados resultará numa intervenção do ICP-

ANACOM, a qual poderá ser extensível a outras ofertas grossistas. 

3.2.3. BENEFICIÁRIOS DAS OFERTAS 

O Grupo PT considera, conforme referido atrás, que a informação sobre os níveis de 

qualidade do serviço prestado às empresas daquele grupo não deve ser desagregada 

da restante informação sobre os serviços prestados aos beneficiários das ofertas 

grossistas. Relativamente a problemas de comparação entre indicadores de 

qualidade de serviço, o Grupo PT refere que, no caso de serviços que disponibilizem 

várias alternativas de contratação (débitos, classes, etc.), os indicadores por 

beneficiário podem depender da tipificação do parque de cada beneficiário, não 

permitindo comparações directas entre os diferentes operadores. 

O Grupo PT esclarece que desagrega a informação relativa às ofertas grossistas por 

beneficiário, incluindo os operadores do Grupo PT. Destaca ainda que o ICP-

ANACOM, no SPD, considera que os beneficiários das ofertas grossistas são os 

operadores alternativos, as empresas do Grupo PT e os departamentos internos da 

PTC que usufruam de serviços no âmbito daquelas ofertas. A este respeito o Grupo 

PT considera que esta é uma posição que não está de acordo com a forma como as 

ofertas grossistas foram definidas nem com as deliberações que estiveram na base 

da evolução das ofertas grossistas, independentemente de a PTC dever ser livre de 

definir a sua própria estrutura e procedimentos internos e de os interfaces utilizados 

a nível grossista e retalhista serem diferentes. Releva ainda que quando os 

processos de reposição e provisão forem distintos para as entidades indicadas não 

existirá possibilidade de comparação entre os indicadores. 

Esta Autoridade considera que não faz sentido alegar que a existência de várias 

alternativas de contratação de um serviço grossista faz com que os indicadores não 

possam ser comparados. Se a existência de diferentes alternativas de configuração 

não justificou a definição de níveis de qualidade de serviço diferentes, não se 

percebe porque motivo justificaria a existência de indicadores de qualidade de 

serviço diferentes. Ou seja, se o nível objectivo de qualidade de serviço é o mesmo 
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para as diferentes configurações disponíveis, significa que se considerou que a 

configuração não influencia de forma significativa o tempo de resposta. 

Reconhece-se que existe um aumento de exigência relativamente à desagregação da 

informação prestada, nomeadamente decorrente de os operadores alternativos 

terem acesso a informação sobre a qualidade de serviço prestada ao conjunto dos 

beneficiários das ofertas e aos departamentos internos do Grupo PT. No entanto, 

esse aumento de detalhe é essencial para que seja possível avaliar o cumprimento 

da obrigação de não discriminação e assegurar a transparência nos mercados 

grossistas.  

As questões relativas à prestação de informação sobre a qualidade de serviço 

assegurada a departamentos internos da PTC foram já esclarecidas na secção 3.2.1. 

3.2.4. ICP-ANACOM 

Sobre a prestação de informação ao ICP-ANACOM, nomeadamente de informação 

individualizada por operador beneficiário das ofertas, o Grupo PT indica que: 

1. Actualmente não se encontra a elaborar relatórios de qualidade de serviço 

desagregados por operador em todos os serviços grossistas que presta, 

relevando que existem serviços em que apenas elabora o relatório individual 

para os maiores clientes;  

2. A PTC apenas avalia os dados desagregados por OPS para análise de 

eventuais compensações caso estas lhe sejam solicitadas, o que não 

acontece para a maioria dos serviços e OPS. 

Nesse sentido, defende que seria um “ónus enorme e injustificável para a PT 

Comunicações ter de efectuar análises detalhadas para todos os clientes e para 

todos os serviços”. 

O Grupo PT volta a referir que na informação dos serviços grossistas não está 

incluída a informação relativa a outros departamentos da empresa.  

O ICP-ANACOM considera essencial ter acesso a informação desagregada 

por operador relativamente à qualidade de serviço grossista prestada pelo 

Grupo PT. Trata-se de uma condição essencial para se analisar o cumprimento da 

obrigação de não discriminação e de transparência. 

A existência de aplicações e sistemas de informação que permitam um tratamento 

automático e célere da informação disponível constitui uma condição para um 

funcionamento eficiente em qualquer actividade. Caso este tipo de sistemas não 

esteja devidamente implementado pelo Grupo PT, esta decisão constitui mais um 

incentivo para que se caminhe no sentido de um fornecimento grossista mais eficaz 

e eficiente. Aliás, este tipo de actuação até poderia depender não de uma imposição 

do regulador mas sim de opção voluntária e proactiva de um operador grossista que 

pretende satisfazer da melhor forma as necessidades dos seus clientes. 
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Adicionalmente deve-se ter em consideração que o Grupo PT não terá que efectuar 

qualquer análise detalhada da informação. O que está em causa é unicamente a 

recolha e disponibilização da informação. 

As questões relativas à prestação de informação sobre a qualidade de serviço 

assegurada a departamentos internos da PTC foram já esclarecidas na secção 3.2.1. 

3.3. FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO/PUBLICITAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O Grupo PT indica que não estão disponíveis em todos os sistemas de provisão os 

códigos unívocos que identificam todos os pontos de atendimento (PAs). Sobre esta 

questão menciona estarem a ser desenvolvidas especificações e desenvolvimentos 

não sendo possível garantir a sua conclusão até Junho de 2009 (i.e. dentro da 

calendarização prevista no SPD). Refere ainda que será necessário converter todo o 

parque de serviços já instalado e registado considerando as áreas de central para 

um parque indexado a PAs, facto que, segundo aquele grupo, implicará 

desenvolvimentos adicionais e posteriores aos primeiros.  

O Grupo PT refere ainda que não vislumbra qualquer necessidade de alertar para a 

disponibilização da informação uma vez que a publicação ocorrerá em datas 

definidas previamente. Sem prejuízo, menciona que caso se mantenha o 

entendimento de que deve existir uma notificação relativa à publicação dos 

indicadores, será mais eficaz e menos moroso utilizar o e-mail para o efeito. 

O Grupo PT considera irrazoável que a introdução de novos indicadores de qualidade 

de serviço deva ser imediatamente divulgada aos utilizadores, aos operadores e ao 

ICP-ANACOM. Refere a este respeito que é o ICP-ANACOM que regula este tipo de 

indicadores e de informação não sendo sua responsabilidade este tipo de tarefas. 

A Vodafone concorda com a utilização da Extranet Wholesale PTC para 

publicar/disponibilizar a informação. A este respeito indica que não deve existir 

limitação do número de utilizadores que podem aceder à Extranet. 

A Sonaecom indica que deve ser feito um esforço por forma a reduzir eventuais 

interpretações ambíguas do significado dos indicadores, propondo que se inclua uma 

“descrição exaustiva dos/das significados/definições/conceitos dos mesmos”19. 

Defende também a disponibilização de informação sobre as compensações pagas aos 

operadores alternativos por incumprimento dos níveis de qualidade de serviço. 

O ICP-ANACOM mantém o entendimento de que a informação, quando adequado, 

terá que ser remetida por PA (identificado por um código unívoco). Também esta 

condição é necessária para garantir um cruzamento e tratamento eficiente e célere 

da informação. Os desenvolvimentos necessários para que seja possível remeter a 

informação nos moldes definidos devem ser concluídos o mais rapidamente possível. 

                                                 
19 Por exemplo, “ (1) o que se entende por grau de disponibilidade nas colunas das tabelas dos 
indicadores ORAC e se as mesmas são aplicáveis a todas as linhas das respectivas tabelas; (2) se os 
indicadores de provisão ORALL incluem também a migração entre operadores; (3) o que se entende por 
indisponibilidade nos indicadores de avarias”.  
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O ICP-ANACOM concorda que não existe necessidade de o Grupo PT 

informar que a informação foi publicada uma vez que se conhece 

antecipadamente a data limite para essa publicação. Neste sentido o disposto 

no SPD será alterado em conformidade. 

Entende-se que no âmbito das ofertas grossistas a PTC deve disponibilizar aos seus 

clientes informação sobre os níveis de qualidade de serviço que pratica. Nesse 

sentido será também natural que, caso sejam introduzidos novos objectivos de 

qualidade de serviço ou mesmo novos serviços relativamente aos quais deva cumprir 

objectivos de qualidade de serviço, o Grupo PT forneça automaticamente essa 

informação aos seus clientes. Nesse sentido, mantém-se o disposto no SPD, 

requerendo-se que o Grupo PT, num quadro de operador eficiente, vá ao encontro às 

expectativas e necessidades dos seus clientes. Relativamente a esta questão existe 

realmente um aumento de exigência da informação prestada, aumento esse que, 

tendo em consideração o explicitado, é totalmente justificado e eficiente. Em relação 

a todos os outros aspectos relacionados com os moldes em que é prestada a 

informação ao ICP-ANACOM mantém-se o nível de exigência actual. 

Atendendo aos comentários da Sonaecom sobre a possibilidade de surgirem 

eventuais interpretações ambíguas do significado dos indicadores 

considera-se adequado clarificar em que consistem os indicadores que 

aquela empresa indicou como passíveis de suscitar dúvidas. Estas 

clarificações serão adicionadas ao Apêndice 2 da deliberação final. Não é 

claro ao que a Sonaecom se refere quando menciona que não entende o que 

constitui a indisponibilidade nos indicadores de avarias. De uma forma simplificada 

corresponde ao tempo em que um serviço não esteve disponível. Por exemplo, a 

indisponibilidade de um parque de acessos num determinado período corresponde à 

soma de todos os tempos de indisponibilidade de serviço ocorridos em todos os 

acessos desse parque (em percentagem, corresponde ao tempo de indisponibilidade 

a dividir pelo tempo total do período em questão multiplicado pelo número de 

acessos).  

Considera-se que não faz sentido publicar as compensações atribuídas aos 

operadores uma vez que tal não constitui um elemento essencial na análise do 

cumprimento das obrigações de transparência e de não discriminação. Ou seja, não 

se considera que tal disponibilização constitua uma mais valia para o mercado, não 

sendo assim proporcional.  

O ICP-ANACOM entende que não deverá pronunciar-se sobre o número de acessos à 

Extranet que devem ser disponibilizados a cada operador. Considera-se que esta 

matéria deve ser objecto de acordo entre os operadores e o Grupo PT. Em todo o 

caso é evidente que não devem existir restrições de acesso não razoáveis ou sem 

justificação relevante. 
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4. ANÁLISE POR OFERTA GROSSISTA 

4.1. ORALL 

O Grupo PT indica que os procedimentos de reposição e provisão, incluindo os 

interfaces utilizados no relacionamento com a PTC, na ORALL e nos serviços 

associados a acessos analógicos prestados no retalho são diferentes. 

Neste âmbito refere que enquanto na OLL a PTC presta um serviço sem possibilidade 

de monitorização dos serviços, no caso do STF existe possibilidade de monitorização 

uma vez que as linhas estão ligadas aos seus comutadores. 

O Grupo PT indica igualmente que não regista nos seus sistemas a hora a que é 

efectuada a desagregação de um lacete, sendo as chamadas de confirmação 

imediata de conclusão de fornecimento do lacete efectuadas assim que a 

desagregação é concluída20. Neste sentido, considera que não se justifica incluir nos 

relatórios da ORALL o indicador relativo aos prazos de resposta de confirmação 

imediata de conclusão do fornecimento do lacete. 

A Vodafone não concorda que a PTC deixe de enviar informação desagregada sobre 

alguns indicadores recolhidos e remetidos actualmente, nomeadamente: 

1. A desagregação de lacetes não elegíveis por tipo de lacete, por entender que 

o detalhe desta informação permite perceber em que tipo de lacetes as 

circunstâncias de não elegibilidade são mais comuns e, a partir daí, identificar 

possíveis alterações na rede da PTC;  

2. A desagregação da informação em função dos serviços prestados estarem 

relacionados, ou não, com lacetes com pedido de portabilidade associado; 

3. A duração máxima da indisponibilidade de um lacete incorrectamente 

desagregado, mencionando que esta é uma das realidades mais preocupantes 

da actividade de desagregação de lacetes e afirmando que entre 30% a 40% 

dos lacetes apresentam falhas na desagregação ou construção; 

4. O número de lacetes encomendados e ainda não satisfeitos pela PTC, porque 

permite, segundo a Vodafone, avaliar a quantidade de lacetes não satisfeitos 

face à totalidade encomendada pelo OPS e ainda identificar atrasos de 

fornecimento por parte da PTC. 

A Vodafone refere ainda não se opor21 a que deixe de ser recolhida informação 

sobre: 

1. A quantidade de lacetes desagregados e incorrectamente desagregados, 

discriminados em função da realização de testes; 

2. A quantidade de respostas de inviabilidade no fornecimento de serviços de 

co-instalação e transporte de sinal.  

                                                 
20 Segundo a PTC, nos termos do procedimento definido, só após efectuar a chamada, o técnico pode dar 
por concluída a ordem de trabalho relativa à desagregação de um lacete.  
21 Refere contudo que esta informação poderia permitir ao regulador avaliar o desempenho da PTC na 
prestação desses serviços grossistas. 
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A Sonaecom também considera que deve ser apresentada: 

1. Informação sobre a quantidade de lacetes não elegíveis desagregada por 

lacetes activos e não activos (em linha com o defendido pela Vodafone);  

2. Informação desagregada sobre o número de fornecimentos de lacetes não 

activos com equipamento e sem equipamento; 

3. Informação sobre os níveis de qualidade de serviço praticada nos casos em 

que não existiu cumprimento dos objectivos acordados; 

4. Informação com carácter trimestral relativa aos indicadores de reposição de 

serviço, argumentando que deve existir uma coincidência entre a unidade 

temporal considerada nos indicadores nesta deliberação e a unidade temporal 

que consta nas ofertas grossistas.  

O ICP-ANACOM conhece as diferenças existentes entre os indicadores de serviços 

grossistas e retalhistas, tendo esclarecido que não é necessário que os indicadores 

grossistas e retalhistas sejam total e directamente comparáveis para justificar a sua 

utilização numa análise de não discriminação e razoabilidade dos/da 

objectivos/prática de qualidade de serviço a nível grossista. 

Considera-se muito importante e uma prática adequada de controlo da eficiência dos 

processos que se tenha conhecimento do momento em que ocorre a desagregação 

de um lacete, uma vez que essa constitui uma etapa essencial do processo de 

desagregação, sendo, por exemplo, essencial para efeitos de contabilização de 

eventuais compensações. Assim, se o Grupo PT não faz esse registo nos seus 

sistemas, entende-se que deve passar a fazê-lo o que, atendendo à actividade em 

questão, não implicará por certo qualquer encargo desproporcionado. No mesmo 

sentido, deve ser apresentada informação sobre o prazo de resposta da confirmação 

imediata da conclusão da desagregação, quer se refira ao momento em que é 

efectuada a chamada ou ao momento em que o técnico dá por concluída a ordem de 

trabalho (terá que ser um momento posterior à conclusão da chamada). A 

minimização deste tempo contribui para a melhoria da qualidade de serviço prestado 

ao operador e, consequentemente, ao utilizador final. 

Considerando (1) os comentários apresentados pela Vodafone e pela Sonaecom, (2) 

a importância que a questão da elegibilidade de lacetes pode representar para a 

oferta (3) e a inexistência de custos incorridos relevantes na disponibilização desta 

informação, entende-se que deve existir uma desagregação da informação 

sobre o número de lacetes não elegíveis consoante estes são activos ou não 

activos. 

Adicionalmente, concorda-se também com a Sonaecom de que é adequado 

considerar a recolha dos indicadores de reposição de serviço na ORALL com 

uma unidade temporal trimestral, uma vez que é nessa unidade temporal que 

esses indicadores estão definidos na oferta em questão. A adopção de indicadores 

com uma unidade temporal similar permite efectuar uma comparação directa da 

informação remetida com os objectivos definidos na oferta grossista.  
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Julga-se que as outras propostas de informação adicional a incluir nos indicadores 

apresentadas pela Vodafone e pela Sonaecom não devem ser acolhidas, 

nomeadamente porque: 

1. O SPD já prevê a recolha de informação sobre o prazo de fornecimento de um 

lacete em função de um lacete ter ou não um pedido de portabilidade associado; 

2. Existindo informação sobre o número de lacetes desagregados e sobre o tempo 

(médio e máximo) de desagregação de um lacete, não se justifica recolher 

informação sobre o número de pedidos de desagregação ainda não satisfeitos 

(note-se que um número muito elevado de pedidos de desagregação não 

satisfeitos pode apenas representar uma encomenda significativa de lacetes em 

que ainda não existiu fornecimento sem que exista qualquer tipo de atraso nesse 

fornecimento); 

3. O SPD já prevê a recolha de informação sobre o número de fornecimentos de 

lacetes não activos, não se justificando que essa informação seja desagregada 

em função do lacete necessitar, ou não, de equipamento; 

4. A informação prevista permite analisar, de forma detalhada, a existência de 

eventuais incumprimentos dos objectivos de qualidade de serviço acordados no  

âmbito da ORALL e das restantes ofertas grossistas e ainda ter um conhecimento 

significativo do nível de incumprimento. Considera-se que não será necessário 

recolher informação de forma permanente sobre o nível de incumprimento mais 

extensa e detalhada do que a prevista no SPD. Caso seja necessário obter essa 

informação, o ICP-ANACOM fá-lo-á de forma pontual. 

De acordo com o definido na presente deliberação existe um claro decréscimo na 

quantidade de informação remetida no âmbito da ORALL. Não só se deixa de 

recolher informação com periodicidade mensal junto da PTC e dos operadores 

alternativos, passando unicamente a PTC a remeter informação com periodicidade 

trimestral, mas também alguma dessa informação deixa de ser recolhida ou passa a 

ser recolhida com uma menor desagregação. Reconhece-se que o previsto no SPD 

resulta numa alteração da informação recolhida sobre instalações e reparações de 

acessos analógicos da PTC no retalho no que diz respeito à percentagem de 

situações incluídas na informação reportada. No entanto, esta alteração é essencial 

para aumentar o nível de comparabilidade entre os dados grossistas e os retalhistas 

e analisar se a prestação de serviços grossistas é eficiente face à prática do Grupo 

PT no retalho. 

4.2. OFERTA GROSSISTA “REDE ADSL PT” 

O Grupo PT não concorda com a inclusão nos indicadores recolhidos do tempo de 

alteração de um acesso local para NDSL uma vez que entende que tal actividade não 

consubstancia uma instalação, mas sim uma alteração.  

O Grupo PT também não concorda com a desagregação da informação sobre o 

tempo de reparação de avarias consoante o tipo de instalação, indicando que o 

processo de reposição não está associado ao tipo de instalação que ocorreu e que a 
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sua concretização implicará substanciais desenvolvimentos dos sistemas 

informáticos. 

A ZON considera que a seguinte informação referente à oferta grossista “Rede ADSL 

PT” deve também ser recolhida, com vista a averiguar eventuais práticas 

discriminatórias relacionadas com a rejeição de pedidos de instalação: 

1. Número total de pedidos de instalação de acessos locais (Standard e NDSL) e 

de acessos agregados (IP, ATM e Ethernet) efectuados pelos operadores 

beneficiários por mês; 

2. Percentagem do número de pedidos de instalação de acessos locais e de 

acessos agregados acima referidos cuja instalação não se concretizou, 

detalhando o motivo da não satisfação do pedido. 

A Sonaecom apresenta as seguintes propostas de alteração do SPD relativas aos 

indicadores no âmbito da oferta grossista “Rede ADSL PT”: 

1. Na informação relativa ao parque de acessos deverá ser definido a que 

período no tempo o valor se reporta; 

2. Deverá ser incluída a quantidade de fornecimentos ocorridos durante o 

período a que os indicadores se reportam; 

3. Deverá ser incluída informação sobre a percentagem de lacetes que não 

cumpre o objectivo de qualidade de serviço definido na oferta;  

4. A informação deverá ser desagregada por funcionalidade (acesso local, 

agregação IP, agregação ATM e agregação Ethernet); 

5. Deverão ser incluídos indicadores22 sobre alterações e desinstalações de 

acessos; 

6. Devem ser incluídos, para além de informação sobre instalação normal, auto-

instalação, instalação NDSL e alteração NDSL, indicadores relativos à 

instalação alargada (tempos médios e máximos); 

7. Deverá ser incluída informação sobre os tempos máximos de reparação para 

95% das ocorrências. 

Atendendo a que a modalidade NDSL foi introduzida muito recentemente e é 

possível que se venham a criar condições que conduzam a um número crescente de 

alterações de um acesso local standard para um acesso local NDSL, é importante 

que se tenha conhecimento do tempo associado a essa actividade, ou seja à 

activação da oferta, não sendo relevante se tecnicamente se trata de uma alteração 

ou de uma instalação. 

Relativamente ao comentário do Grupo PT sobre a desagregação do tempo 

de reparação de avarias em função do tipo de instalação, concorda-se que 

efectivamente não existe uma relação entre o tipo de instalação de um acesso e o 

                                                 
22 Similares aos existentes para a instalação de acessos. 
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tempo de reparação de uma avaria nesse acesso. Sem prejuízo de essa informação 

ter sido remetida pela PTC até final de 2007 de forma desagregada, o ICP-ANACOM 

concorda com o Grupo PT no sentido de ser desnecessário continuar a 

efectuar a recolha da informação com a desagregação em questão. O SPD 

será alterado em conformidade. 

Face aos comentários da ZON conclui-se ser relevante obter informação 

sobre o número de pedidos de instalação de acessos locais não 

concretizados23. Trata-se de informação que actualmente não é recolhida mas que 

é essencial para uma verificação do cumprimento da obrigação de não discriminação. 

Note-se também que, no passado, já se verificaram queixas de vários operadores 

relativamente ao elevado número de pedidos de acesso não concretizados. 

Por outro lado, entende-se que não é essencial recolher informação de forma 

sistemática sobre os motivos que levaram a que um pedido não fosse concretizado. 

Tal informação pode vir a ser recolhida por esta Autoridade de forma pontual caso 

haja motivos devidamente fundamentados que o justifiquem. 

Da mesma forma, não se considera essencial ter acesso a informação sobre o 

número total de pedidos remetidos pelos operadores uma vez que se irá recolher 

informação sobre o número de pedidos efectivamente fornecidos. No que diz 

respeito à prestação do mesmo tipo de informação (pedidos de instalação, incluindo 

número de pedidos rejeitados) para acessos agregados considera-se que, atendendo 

ao objectivo de simplificação que também rege a presente deliberação e à 

inexistência de problemas reportados relacionados com a prestação deste tipo de 

serviços, não existe necessidade de uma recolha sistemática da mesma. Assim, esta 

informação não será considerada na deliberação final desta Autoridade. 

No que diz respeito às propostas da Sonaecom entende-se o seguinte: 

1. A informação relativa ao parque de acessos deve corresponder ao final 

do trimestre, devendo tal facto vir clarificado nas tabelas apresentadas; 

2. Conforme já indicado, é importante ter acesso a informação sobre o 

número de pedidos fornecidos durante o período a que se referem os 

indicadores. Note-se que o parque pode ter-se mantido constante devido a (1) 

um número muito significativo de cessações e instalações ou então (2) por não 

terem quase existido instalações. Tratando-se de situações muito diferentes, a 

informação mencionada é essencial para perceber qual a situação que ocorreu no 

mercado; 

3. A informação definida no SPD já permite avaliar detalhadamente o cumprimento 

dos objectivos de qualidade de serviço definidos na oferta não existindo 

necessidade de prever a recolha sistemática de informação adicional. Sem 

prejuízo, caso se verifique que é imprescindível ter acesso a informação mais 

                                                 
23 Informação incluindo instalação normal, auto-instalação, instalação de acessos NDSL e alteração de um 
acesso NDSL. 
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detalhada será sempre possível obter essa informação pontualmente através de 

um pedido específico; 

4. Não é claro a que tipo de informação a Sonaecom se refere quando menciona a 

necessidade de desagregação da informação por oferta. Não se identificam de 

momento motivos suficientes para uma desagregação por modalidade de 

agregação da oferta (IP, ATM, Ethernet), no que diz respeito aos tempos 

de instalação e reparação dos serviços, considerando-se que 

actualmente será apenas necessário ter acesso a informação 

desagregada por modalidade de agregação relativa ao parque de acessos 

locais fornecidos. Note-se que no SPD é referido que, “caso a qualidade do 

serviço prestado para algum dos tipos de acessos locais atinja um número 

significativo, ou caso tal intervenção se considere adequada para prevenir a 

existência de discriminação na prestação dos serviços grossistas nos vários tipos 

de acessos existentes, esta Autoridade poderá vir a definir a recolha/prestação 

de informação de forma desagregada”. Caso a Sonaecom se esteja a referir à 

prestação de informação sobre tempos de instalação de acessos agregados, em 

linha com o referido relativamente aos comentários da ZON, considera-se que 

não existem motivos para passar a recolher essa informação de forma 

sistemática uma vez que não se tem conhecimento de problemas 

relacionados com a prestação deste tipo de serviços; 

5. Nunca existiu uma recolha sistemática de indicadores relacionados com 

alterações e cessações de acessos. Também não é do conhecimento desta 

Autoridade que tenham existido problemas relacionados com este tipo de 

serviços grossistas. Nesse sentido, tendo em conta o objectivo da 

proporcionalidade e simplificação que está na base da presente deliberação, 

entende-se que não existe necessidade de recolher esta informação de 

forma sistemática. Caso se considere necessário e adequado analisar este tipo 

de informação será possível recolhê-la especificamente para esse efeito; 

6. Considera-se que não existe necessidade de desagregar a informação 

relativa à instalação alargada. A lógica de definição dos indicadores relativos 

à instalação de acessos passou pela agregação dos serviços que têm objectivos 

de qualidade de serviço similar. A este respeito é possível verificar que a 

distinção dos objectivos para os indicadores relativos aos acessos standard passa 

pela necessidade ou não de deslocação a casa do utilizador final. Daí a distinção 

entre instalação normal (com deslocação)24 ou auto-instalação (sem 

deslocação)25. Para além disso existe uma desagregação dos indicadores em 

função de se tratar de uma instalação de um acesso um acesso NDSL ou de uma 

alteração de acesso STF POTS para um acesso NDSL; 

                                                 
24 Prazo médio para 100% das ocorrências de 12 dias úteis e prazo máximo para 95% das ocorrências de 
25 dias úteis. 
25 Prazo médio para 100% das ocorrências de 9 dias úteis e prazo máximo para 95% das ocorrências de 
12 dias úteis. 
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7. Considera-se no entanto relevante recolher informação sobre o tempo 

máximo de reparação das avarias para 95% das ocorrências, até porque é 

desta forma que os indicadores de reposição do serviço estão definidos. Tal como 

acontece para o prazo médio de reposição deverá ser remetida informação sobre 

o tempo linear e o tempo útil de reposição. 

Uma análise da evolução da informação solicitada nesta oferta grossista face à 

prática actual permite verificar que existe: 

1. Uma redução do nível de exigência da informação sobre tempos de instalação e 

tempos de cessação de acessos de banda larga; e 

2. Um aumento do nível de exigência da desagregação da informação sobre o 

parque de acessos locais em função do modo de agregação (Ethernet e IP 

Regional) e tipo de oferta fornecida (Naked DSL ou Standard). Passa também a 

existir prestação de informação sobre o número de pedidos de fornecimento de 

acessos locais rejeitados, a quantidade de acessos locais instalados no trimestre 

e o tempo máximo de reposição do serviço. 

O aumento de exigência da informação mencionada é essencial em virtude da 

evolução que a oferta tem vindo a registar, nomeadamente com a introdução de 

novos modos de agregação de tráfego e com o lançamento da modalidade NDSL. 

Note-se que sem o aumento do nível de desagregação não se poderia identificar a 

eventual existência de discriminação na prestação de serviços grossistas em 

algumas modalidades da oferta ou mesmo validar o cumprimento dos objectivos de 

qualidade de serviço definidos na oferta, não se garantindo igualmente a existência 

de transparência no mercado.  

4.3. ORAC 

A PTC não concorda, invocando a necessidade de considerar a existência de 

ocorrências excepcionais, com a definição de tempos máximos de fornecimento para 

100% das ocorrências, indicando que esse tipo de exigência na prestação de 

serviços se aplica normalmente a prazos médios e não a prazos máximos. 

O Grupo PT propõe que nos indicadores PQS3 e PQS426, “as situações em que um 

OPS solicite uma intervenção para uma data/hora de agendamento com 

antecedência superior aos prazos máximos definidos para a PT Comunicações, 

nomeadamente 24 e 8 horas consecutivas, conforme o grau de urgência, sejam 

excluídas da contabilização dos indicadores referidos, uma vez que imputam à PTC 

tempos que não são da responsabilidade desta”. 

Adicionalmente a PTC refere concordar com esta Autoridade, quando menciona que 

não é necessário recolher informação relativa a serviços prestados a departamentos 

internos da PTC, por estarem envolvidos procedimentos diversos. 

                                                 
26 Prazos para agendamento do acompanhamento nas operações de carácter urgente e não urgente,  
respectivamente. 
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A ZON indica que não seguindo internamente a PTC procedimentos similares aos 

restantes operadores “importa definir uma forma de avaliar o grau de discriminação 

entre as áreas internas daquela empresa a montante das áreas rede e grossista e os 

restantes operadores não pertencentes ao Grupo PT”. A este respeita a ZON propõe 

que esta avaliação seja realizada através da disponibilização e análise dos seguintes 

indicadores mensais relativos à PTC: 

1. Quilómetros de cabo instalado pela PTC em infra-estrutura abrangida pela 

ORAC; 

2. Quilómetros de conduta ocupada pela PTC na instalação dos cabos 

mencionados supra; 

3. Número de caixas de visita permanente acedidas pela PTC para trabalhos de 

instalação dos seus cabos; 

4. Quilómetros de condutas construídas pela PTC; 

5. Número de caixas de visita construídas pela PTC. 

A ZON considera que nestes indicadores deve estar incluída informação sobre os 

trabalhos de instalação, não só realizados pelas equipas internas da PTC, mas 

também os trabalhos realizados por empresas ou pessoal subcontratado pela PTC. 

A Sonaecom propõe a inclusão da seguinte informação adicional: 

1. Quantidade de respostas a pedidos de instalação e desobstrução, referindo 

que esta informação é uma base para a medição dos níveis de serviço a 

cumprir pela PTC e é uma das componentes das análises efectuadas pelos 

operadores beneficiários da oferta; 

2. Percentagem de pedidos de instalação e desobstrução não respondidos; 

3. Informação sobre o tempo decorrido entre o pedido de instalação e 

desobstrução e a resposta ao mesmo (a Sonaecom menciona que não existe 

prazo definido para esta actividade mas considera que tal informação deve 

ser recolhida por forma a analisar se os procedimentos adoptados pela PTC 

para tratamento dos pedidos dos operadores são “coerentes com os 

praticados para os seus próprios serviços” e será relevante no âmbito do 

processo de revisão dessa oferta). 

A Sonaecom sugere igualmente que seja clarificado o conceito de grau de 

disponibilidade apresentado nas colunas das tabelas referente à ORAC, bem como 

das linhas a que se aplica.  

A Vodafone considera que a informação sobre o número de respostas a pedidos de 

informação, de viabilidade e de instalação no âmbito da ORAC constitui um conjunto 

de informação sensível e estratégica que aquela empresa afirma dever ser 

confidencial. 

Relativamente ao comentário do Grupo PT sobre a definição de objectivos de 

qualidade de serviço para 100% das ocorrências, o ICP-ANACOM já esclareceu que a 
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presente deliberação está relacionada com indicadores de qualidade de serviço e não 

com a definição de objectivos para estes indicadores. Assim, uma vez que os 

indicadores foram definidos como prazos máximos para 100% das ocorrências, é 

esse o valor que deve ser recolhido e publicado. 

Considera-se que a prática acordada entre a PTC e os operadores alternativos de 

solicitar intervenções com uma antecedência superior aos prazos máximos definidos 

é eficiente e traz benefícios ao Grupo PT e aos operadores alternativos. Não faz de 

facto sentido que estes casos sejam contabilizados nos indicadores em questão uma 

vez que estarão a enviesar os resultados e a dar uma imagem da qualidade de 

serviço prestada que pode não corresponder à realidade27. No entanto entende-se 

que deve continuar a existir uma contabilização do número de situações em 

que ocorreu o agendamento do acompanhamento através deste acordo 

entre a PTC e os operadores alternativos. 

O ICP-ANACOM concorda com a Sonaecom relativamente à importância de obter 

informação sobre os pedidos de instalação e desobstrução. De facto, trata-se de 

actividades importantes para o bom funcionamento da oferta e, especialmente a 

informação sobre o pedido de instalação, pode ter um papel determinante 

relativamente à forma como decorre todo o processo de acesso e ocupação de 

espaço numa conduta. Considera-se importante ter acesso ao número de 

respostas a pedidos de instalação e desobstrução solicitados pelos OPS, 

tratando-se realmente de informação essencial para o acompanhamento da oferta. 

Considera-se também que será mais importante ter acesso ao número de pedidos de 

instalação/desobstrução com resposta negativa do que ao número de não respostas 

por parte do Grupo PT. Assume-se que todos os pedidos terão obviamente uma 

resposta e, caso existam queixas dos operadores relativamente à ausência de 

respostas por parte do Grupo PT, poderá existir uma intervenção específica em 

relação a essa matéria. Neste sentido, entende-se que o Grupo PT deve 

apresentar informação sobre o número de respostas negativas a pedidos de 

instalação e desobstrução. Dentro desta lógica faz sentido e é importante 

recolher informação sobre o número de pedidos de viabilidade que tiveram 

resposta negativa. 

Verifica-se igualmente que está definido na oferta28 que a resposta ao pedido de 

instalação deve ocorrer num prazo de 5 dias. Assim, considera-se que deve ser 

recolhida informação sobre o tempo decorrido entre o pedido de instalação 

e a resposta. Não estando definido um prazo na oferta para responder a um pedido 

de desobstrução, entende-se que, atendendo à informação existente, não será 

necessário recolher informação sistemática sobre este tempo de resposta. 

Atendendo aos comentários da ZON, na secção relativa à informação sobre 

qualidade de serviço a departamentos internos e sobre qualidade de serviço 

                                                 
27 Ou seja concorda-se que as situações em que um OPS solicite uma intervenção para uma data/hora de 
agendamento com antecedência superior aos prazos máximos definidos na ORAC sejam excluídas da 
contabilização dos indicadores PQS3 e PQS4. 
28 Anexo 3 – Procedimentos de gestão de pedidos. 
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garantida no retalho, o ICP-ANACOM já explicou os motivos que estão na base de, 

neste momento, se considerar que o Grupo PT, relativamente à ORAC, deve remeter 

indicadores adequados sobre o processo de prestação/fornecimento de serviços 

enquadrável no âmbito da oferta a departamentos internos do Grupo PT (executados 

por serviços próprios ou por entidades subcontratadas). Esta posição não significa 

que, posteriormente, não se possa vir a considerar adequado e necessário recolher 

informação sobre as condições específicas, em termos dos processos, em que são 

prestados serviços no âmbito da ORAC a departamentos internos do Grupo PT. A 

este propósito refira-se que o ICP-ANACOM já considerou importante, no âmbito das 

análises dos mercados 4 e 5 e do relatório da consulta pública sobre a abordagem 

regulatória à NRA, a questão da equivalência de acesso no âmbito da ORAC, aliás em 

linha com a proposta de Recomendação publicada a 18 de Setembro de 2008 pela 

Comissão Europeia sobre a abordagem regulatória às NRA29. 

Conforme já referido, os esclarecimentos relacionados com o conceito de grau de 

disponibilidade (assim como outros conceitos constantes na oferta) serão 

apresentados no Apêndice 2 da deliberação final. 

A informação prestada aos beneficiários das ofertas e aos utilizadores finais tem um 

carácter agregado, não fazendo sentido considerar que se estará a revelar 

informação estratégica que deve ser confidencial. 

Uma análise da evolução da informação solicitada nesta oferta grossista face à 

prática actual permite verificar que: 

1. Deixa de ser recolhida informação sobre o tempo mínimo para 100% das 

ocorrências e máximo para 95% das ocorrências; e 

2. Passa a ser recolhida informação sobre os pedidos de instalação e desobstrução e 

sobre o tempo de resposta a um pedido de instalação a qual, conforme se 

demonstra supra é importante e essencial para avaliar o cumprimento da 

obrigação de não discriminação.  

4.4. ORCA 

Relativamente a esta oferta grossista o Grupo PT discorda da necessidade de prestar 

informação sobre: 

1. Níveis de qualidade de serviço assegurados aos departamentos internos da 

PTC que usufruem de serviços no âmbito da ORCA, por existirem empresas 

daquele Grupo que recorrem aos serviços disponibilizados a nível grossista no 

âmbito dessa oferta. Considera o Grupo PT que não existe relação entre as 

realidades em análise e que não faz sentido prestar informação relativa a 

circuitos para uso próprio, nomeadamente para implementação e 

desenvolvimento da sua rede; 

2. Serviços retalhistas comercializados por parte das empresas do Grupo PT que 

usufruam de serviços no âmbito da ORCA. A este respeito refere não 

                                                 
29 Vide http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm


 31 

identificar qualquer argumento jurídico-regulatório que permita sequer 

equacionar a imposição de uma obrigação deste tipo à PTC cuja actividade é 

completamente alheia à actividade retalhista das outras empresas do grupo, 

não existindo, no entender do Grupo PT, qualquer justificação de base que 

“permita que a PT Comunicações preste informações deste tipo relativamente 

às empresas do Grupo PT e não relativamente aos outros OPS”. 

O Grupo PT alerta também para o facto de a ORCA ter um número de operadores 

beneficiários muito superior ao das outras ofertas grossistas e de também ser muito 

vasta a variedade de tipos de circuitos alugados, o que, no entender daquela 

empresa, “torna praticamente inviável a elaboração do volume de indicadores 

requerido pelo ICP-ANACOM”. Nesse sentido, aquele grupo propõe que só sejam 

elaborados indicadores de qualidade de serviço para os operadores que se 

enquadrem na categoria de “Grande rede de circuitos”30 e de indicadores agregados 

para o conjunto dos restantes operadores. 

O Grupo PT refere que a informação sobre o somatório de distâncias de circuitos por 

parque é, actualmente, impossível de determinar para 100% dos casos. 

A Vodafone considera que, para além da informação prevista no SPD, a PTC deve 

ainda remeter informação mensal sobre: 

1. A duração da reparação mais longa; 

2. O número de avarias para um “determinado circuito”; 

3. O número de avarias sem causa determinada, em que a responsabilidade 

não é, na óptica da PTC, atribuível nem à própria PTC nem ao beneficiário31. 

A Sonaecom também propõe a inclusão da seguinte informação adicional: 

1. Quantidade de fornecimentos durante o período em análise, por forma a 

que exista a percepção da dimensão do universo de observações 

relevantes; 

2. Informação sobre a percentagem de respostas fora dos níveis de serviço 

acordados para todos os indicadores associados à instalação e reparação de 

avarias; 

3. Informação sobre a disponibilidade de serviço dos circuitos alugados com 

uma desagregação temporal trimestral uma vez que os indicadores 

definidos na ORCA consideram essa unidade temporal. 

O entendimento do ICP-ANACOM sobre as questões relacionadas com a prestação de 

informação associada a departamentos internos da PTC que usufruam de serviços no 

âmbito das ofertas grossistas e a serviços retalhistas prestados por empresas do 

Grupo PT foi já apresentado numa secção autónoma do documento. Sem prejuízo, 

                                                 
30 Tratam-se dos operadores que possuem um parque de circuitos digitais superior a 50 circuitos, 
representando, segundo o Grupo PT, cerca de vinte operadores. 
31 Correspondentes aos códigos de avaria PTC: falha de energia, correcto quando ensaiado, avaria 
constatada e desaparecida. 
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atendendo aos comentários do Grupo PT relativamente a não existirem fundamentos 

para a PTC passar a disponibilizar informação sobre os serviços retalhistas prestados 

por outras empresas do Grupo PT, esclarece-se que a presente deliberação é dirigida 

ao Grupo PT e não apenas à PTC. Assim, faz todo o sentido que a deliberação defina 

que o Grupo PT disponibilize informação relativa a serviços retalhistas que estejam 

no âmbito da ORCA. 

Esta Autoridade considera que os comentários apresentados pelo Grupo PT sobre as 

especificidades da ORCA são relevantes, nomeadamente quanto ao número de 

operadores beneficiários e variedade do tipo de ofertas disponíveis. De facto, 

reconhece-se que podem ser alcançados os objectivos definidos na 

deliberação recolhendo a informação de forma desagregada para os 

principais operadores que recorrem à oferta e de forma agregada para os 

restantes operadores. É óbvio que se atribui uma importância similar à garantia 

de não discriminação na prestação de serviços grossistas a operadores de maior ou 

menor dimensão, sendo que, caso se identifique como necessário, esta Autoridade 

recolherá informação pontual desagregada sobre as condições de prestação de 

serviço no âmbito da ORCA a operadores integrados num contrato base ou num 

contrato de rede de circuitos. 

A PTC tem remetido ao ICP-ANACOM informação sobre o somatório de distâncias de 

circuitos por parque não se encontrando por isso os motivos pelos quais afirma ser 

impossível fazê-lo agora para 100% dos casos. Nesse sentido, considera-se que 

a PTC deve continuar a remeter a informação nos moldes actuais podendo a 

PTC identificar claramente quais são as limitações da informação remetida e quais as 

acções necessárias para que essas limitações sejam ultrapassadas. 

Relativamente à informação proposta pela Vodafone considera-se que, sendo 

importante, não é essencial que seja divulgada trimestralmente. Nesse sentido, caso 

esta Autoridade considere relevante e adequado analisar alguma situação específica 

de reparação de avarias, poderá solicitar a informação necessária ao Grupo PT de 

forma pontual ao abrigo dos artigos 108.º e 109.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro. 

Concorda-se com a Sonaecom relativamente à importância de ter acesso a 

informação sobre o número de fornecimentos ocorridos durante o período a 

que se reporta a situação. Note-se que só desta forma se terá percepção do real 

significado dos dados constantes nos indicadores sobre qualidade de serviço. Em 

linha com o que se defendeu em relação a outras ofertas grossistas considera-se 

que deve também ser apresentada informação sobre o número de pedidos 

em que não foi possível avançar para um processo de fornecimento.  

Considera-se também relevante a solicitação da Sonaecom relativamente à 

adopção de uma unidade temporal trimestral no que diz respeito aos 

indicadores sobre disponibilidade de serviço. Efectivamente, verifica-se que os 

indicadores relacionados com a disponibilidade de serviço na ORCA estão definidos 

trimestralmente sendo adequado ter acesso a indicadores com uma unidade 
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temporal similar, de forma a melhor analisar o cumprimento dos objectivos de 

qualidade do serviço definidos.  

De forma similar ao já referido na secção relativa à ORALL, entende-se que não 

será necessário recolher informação sistemática sobre eventuais níveis de 

incumprimento mais extensiva e detalhada do que a prevista no SPD. Caso 

seja necessário obter essa informação o ICP-ANACOM fá-lo-á de forma pontual. 

A exigência da informação solicitada no âmbito da ORCA sofre uma redução 

significativa. Note-se que a maioria da informação relativa a quantidades e receitas 

associadas ao fornecimento de circuitos alugados actualmente recolhida deixa de ser 

remetida, mantendo-se unicamente o envio de informação sobre a composição do 

parque e somatório das distâncias por operador de acordo com a estrutura do 

tarifário. Conforme indicado no SPD a obrigação de prestação de informação sobre 

qualidade de serviço foi já definida no âmbito das análises dos mercados de circuitos 

alugados, não tendo no entanto sido operacionalizada e levada a cabo pelo Grupo 

PT.  

4.5. ORLA 

O Grupo PT menciona não entender a associação efectuada pelo ICP-ANACOM, entre 

a ORLA e os serviços retalhistas prestados por empresas do Grupo PT, indicando não 

fazer sentido, uma vez que os serviços de acesso de outras empresas do Grupo PT 

são independentes da ORLA e utilizam processos completamente distintos, 

nomeadamente a nível da reparação de avarias. Assim, defende que não sejam 

apresentados indicadores não comparáveis com os existentes na ORLA. 

A Sonaecom apresenta as seguintes propostas de alteração relativas aos indicadores 

no âmbito da ORLA: 

1. Inclusão do número de pedidos rejeitados pela PTC; 

2. Inclusão de informação relativa a pedidos suplementares e desactivações nas 

tabelas sobre níveis realizados e retalho. 

Já foram considerados e comentados os argumentos apresentados pelo Grupo PT 

sobre as questões relacionadas com a prestação de informação associada a 

departamentos internos da PTC que usufruam de serviços no âmbito das ofertas 

grossistas e serviços retalhistas prestados por empresas do Grupo PT. 

Em linha com o definido em relação às outras ofertas entende-se que é relevante 

recolher informação sobre o número de pedidos rejeitados pela PTC. 

Considera-se que a recolha da informação proposta pela Sonaecom sobre 

pedidos suplementares e desactivações não necessita de ser sistemática. 

Note-se que não existem queixas relevantes sobre as actividades em questão e que 

caso esta Autoridade considere relevante analisar alguma situação específica 

relacionada com este tipo de actividades, pode solicitar a informação necessária ao 

Grupo PT, de forma pontual, ao abrigo dos artigos 108.º e 109.º da Lei n.º 5/2004, 

de 10 de Fevereiro.  
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Uma análise da evolução da informação solicitada nesta oferta grossista face à 

prática actual permite verificar que: 

1. Deixa de ser recolhida informação relacionada com o acompanhamento inicial da 

implementação da ORLA e relativa aos erros ocorridos durante a activação e 

desactivação desta oferta nos acessos; 

2. Passa a ser remetida informação de carácter retalhista relacionada com o tempo 

máximo de reparação de avarias em acessos, a taxa de avarias por linha de 

acesso, as queixas sobre incorrecções nas facturas, o tempo de resposta a 

reclamações nas facturas e o grau de disponibilidade da linha de assinante. Passa 

também a ser prestada informação sobre o número de pedidos de activação 

rejeitados pelo Grupo PT. 

Em linha com o referido anteriormente, a recolha da informação de carácter 

retalhista é necessária, neste caso, por forma a melhor avaliar o cumprimento da 

obrigação de não discriminação num cenário em que não existem empresas do 

Grupo PT a usufruir de serviços directos no âmbito desta oferta. 

5. PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Conforme já mencionado, o Grupo PT discorda do entendimento do ICP-ANACOM de 

que as alterações previstas no SPD não resultam num incremento significativo das 

exigências relacionadas com a recolha e disponibilização de informação. 

A este respeito indica que a adopção do SPD implica: 

1. A recolha de mais informação a nível grossista do que acontece actualmente; 

2. A extracção e tratamento de informação adicional a nível do retalho e/ou de 

departamentos internos à empresa que, actualmente, não é recolhida; 

3. “uma alteração substancial na forma de recolha da informação a nível de 

algumas das ofertas, nomeadamente através da inclusão dos PAs”. 

Atendendo ao mencionado o Grupo PT conclui que: 

1. Não será expectável que os desenvolvimentos necessários possam estar 

concluídos antes do final do 3.º trimestre de 2009; 

2. “uma alteração desta dimensão nos procedimentos e sistemas, pelas 

interdependências que comporta, só pode ser avaliada perante um modelo 

final, devidamente estabilizado, o que não é, neste momento, o caso”. 

Considerando: 

1. Os comentários do Grupo PT relativamente à necessidade de proceder a alguns 

ajustamentos na recolha e tratamento da informação e de necessidade de 

desenvolvimento de sistemas de informação; 

2. Que o SPD considerava que os procedimentos de recolha, tratamento e 

publicitação dos indicadores estivessem disponíveis a partir de Julho de 2008 

(informação relativa ao 2.º trimestre de 2009); 
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3. Que até à entrada em vigor dos procedimentos definidos na presente deliberação 

será possível continuar a ter acesso à informação actualmente remetida, 

Entende-se que é aceitável que o Grupo PT passe a publicar a informação 

nos moldes definidos na presente deliberação a partir de Outubro de 2009 

(informação referente ao 3.º trimestre), nomeadamente para os indicadores 

actualmente disponibilizados ao ICP-ANACOM, e um trimestre depois, para 

os restantes indicadores. 

6. APÊNDICES 

O Grupo PT menciona que os Apêndices 1 e 2 são reveladores do extraordinário 

volume de informação que a PTC tem que disponibilizar junto do ICP-ANACOM, 

implicando um esforço operacional e humano desproporcionado. Nesse sentido, 

propõe que esta Autoridade reavalie o volume de informação exigido, evitando 

duplicações e tornando a recolha dos dados mais eficiente e mais adequada à análise 

do mercado. 

Relativamente ao Apêndice 2 do SPD, o Grupo PT indica que não faz sentido: 

1. Disponibilizar indicadores de qualidade de serviço para o conjunto de 

empresas do Grupo PT, uma vez que estes já estão contemplados nos 

indicadores desagregados por OPS; 

2. Existirem indicadores para o conjunto de todos os beneficiários de uma oferta 

se nestes se incluir retalho e departamentos internos, uma vez que se 

estarão a confundir um mesmo indicador actividades e procedimentos 

diferentes; 

3. Estar a fornecer a cada operador informação relativa ao conjunto de todos os 

restantes operadores uma vez que isso implica o cálculo de informação 

diferenciada para cada operador e oferta; 

4. Incluir na informação relativa aos pontos de atendimento onde existem 

operadores co-instalados a identificação dos PAs onde a PTC se encontra 

instalada para prestar serviços retalhistas, uma vez que isso ocorrerá 

necessariamente em todos os PAs. 

O Grupo PT termina referindo que esta Autoridade deveria abandonar a intenção de 

pôr em prática o SPD uma vez que a informação retalhista e grossista que 

actualmente lhe é disponibilizada já permite avaliar e quantificar níveis de 

desempenho que medem o “equivalence of output” decorrente da relação existente 

entre o mercado retalhista e o mercado grossista. Considera contudo que deve ainda 

assim existir uma reavaliação do volume de informação prestada actualmente, 

mostrando-se disponível para em conjunto com o ICP-ANACOM, definir uma solução 

razoável para garantir os dados necessários a uma correcta avaliação do mercado e 

das condições de prestação dos serviços grossistas e retalhistas. 

Apesar do Grupo PT fornecer informação relativamente aos serviços prestados às 

suas empresas no âmbito das ofertas grossistas, em algumas situações poderá não 
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ser possível calcular a qualidade de serviço agregada (por exemplo por não se estar 

a solicitar informação sobre o número total de fornecimentos/reparações). Nesse 

sentido, deve ser prestada informação agregada sobre os indicadores de qualidade 

de serviço para o conjunto de empresas do Grupo PT. 

Caso seja fornecida informação sobre indicadores de qualidade de serviço relativa a 

serviços prestados a departamentos internos ou de âmbito retalhista que não sejam 

directamente comparáveis com os indicadores relativos a serviços prestados no 

âmbito das ofertas grossista deve tal facto ser devidamente identificado e não 

devem (nem podem) os indicadores ser agregados. 

Considera-se aceitável que o Grupo PT remeta aos operadores informação 

relativa ao conjunto de todos beneficiários (incluindo o operador a quem 

remete a informação) e não apenas de todos os beneficiários excepto o 

operador a quem é remetida a informação. Considera-se que esta alteração 

constitui uma simplificação que não compromete que os objectivos definidos na 

deliberação sejam alcançados. 

Por último considera-se que não é clara a referência do Grupo PT à inclusão na 

informação relativa aos pontos de atendimento onde existem operadores co-

instalados a identificação dos PAs onde a PTC se encontra instalada para prestar 

serviços retalhistas. Note-se que a informação disponibilizada no âmbito da ORALL 

de carácter retalhista não inclui qualquer desagregação por ponto de atendimento32. 

Reitera-se que os princípios essenciais na elaboração do SPD e da análise realizada 

aos comentários remetidos pelas várias partes interessadas foram: 

1. Por um lado, a simplificação e diminuição da informação remetida, e 

2. Por outro lado, a obtenção da informação necessária a um controlo detalhado do 

cumprimento do obrigação de não discriminação e da transparência no mercado. 

Considera-se que estes princípios foram respeitados e que foi obtido o equilíbrio 

desejável e necessário entre a quantidade, detalhe e complexidade da informação 

definida e a simplificação, eficiência e minimização dos meios e recursos afectos a 

esta actividade.  

7. CONCLUSÃO 

O ICP-ANACOM teve em máxima conta todos os comentários recebidos no âmbito do 

procedimento de audiência prévia. Esta Autoridade considera que não se justificam 

alterações de fundo ao SPD aprovado a 15 de Outubro de 2008, sendo no entanto 

pontualmente, esclarecidas as seguintes matérias: 

1. Para cada empresa/departamento interno do Grupo PT que não recorra às 

ofertas grossistas em questão, mas que preste serviços enquadráveis ou lhe 

sejam prestados serviços no âmbito das mesmas ofertas, deve ser publicada 

                                                 
32 A informação retalhista passa pela recolha do tempo máximo de instalação de um acesso analógico 
para 95% das ocorrências, o tempo médio de instalação de um acesso analógico para 100% das 
ocorrências e o tempo máximo de reparação de avarias em acessos analógicos para 90% das ocorrências. 
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informação sobre os respectivos níveis de serviço, adoptando os indicadores 

das ofertas de referência. Alternativamente, nos casos em que tal não seja 

justificadamente possível, devem ser publicados indicadores alternativos que 

permitam monitorizar o cumprimento da obrigação de não discriminação à 

luz dos processos seguidos para o fornecimento interno; 

2. A disponibilização da informação aos utilizadores finais deve ser 

acompanhada de uma nota explicativa que esclareça sobre o âmbito e 

alcance da informação disponibilizada; 

3. O Grupo PT não necessita de informar que a informação foi publicada; 

4. Foram introduzidas no Apêndice 2 algumas clarificações relativamente ao 

significado de alguns indicadores; 

5. Na ORALL: 

 Deve existir uma desagregação da informação sobre o número de 

lacetes não elegíveis em função destes serem activos ou não activos; 

 Devem serem recolhidos os indicadores de reposição de serviço com 

uma unidade temporal trimestral. 

6. Na oferta “Rede ADSL PT”: 

 Não é necessário recolher informação sobre reparação de avarias com 

desagregação em função do tipo de instalação; 

 Deve ser recolhida informação sobre o número de pedidos de instalação 

de acessos locais não concretizados e sobre acessos locais instalados; 

 Deve ser prestada informação sobre o tempo máximo de reparação de 

avarias para 95% das ocorrências. 

7. Na ORAC deve existir uma contabilização do: 

 Número de situações em que ocorreu o agendamento do 

acompanhamento através de um acordo entre os operadores 

alternativos e a PTC; 

 Número de respostas a pedidos de instalação e desobstrução solicitado 

pelos OPS; 

 Número de pedidos de viabilidade com resposta negativa; 

 Tempo de resposta a pedidos de instalação. 

8. Na ORCA: 

 Pode ser recolhida informação de forma desagregada para os principais 

operadores e de forma agregada para os restantes operadores; 

 Deve ser recolhida informação sobre o número de fornecimentos 

ocorridos no trimestre e o número de pedidos de fornecimento que não 

foi possível concretizar; 
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 A unidade temporal a considerar nos indicadores relativos à 

disponibilidade de serviço deve ser trimestral. 

9. Na ORLA deve ser recolhida informação sobre o número de pedidos de 

fornecimento rejeitados pela PTC; 

10. É aceitável que, numa óptica de simplificação, o Grupo PT remeta aos 

operadores informação agregada relativa ao conjunto de todos os 

beneficiários incluindo o operador a quem é remetida a informação; 

11. É aceitável que o Grupo PT passe a publicar a informação nos moldes 

definidos na deliberação agora adoptada a partir de Outubro de 2009, e não 

a partir de Julho de 2009, como previsto no SPD, para aqueles indicadores 

actualmente disponibilizados ao ICP-ANACOM. Para os restantes indicadores, 

a informação deve ser publicada um trimestre depois.  
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ANEXO 

TABELA RESUMO DA INFORMAÇÃO A PRESTAR SOBRE QUALIDADE DE SERVIÇO A EMPRESAS/DEPARTAMENTOS INTERNOS DO GRUPO PT E SOBRE 

QUALIDADE DE SERVIÇO GARANTIDA NO RETALHO 

OFERTA GROSSISTA 

Empresas do Grupo PT/ 
departamentos internos que 

recorrem às ofertas grossistas 
e sobre as quais é remetida 

informação  

Necessidade de publicar indicadores de 
fornecimento interno  

Recolher e publicar informação 
sobre indicadores de qualidade de 

serviço retalhista. 

ORALL PT Prime 
Sim, pelo menos a PTC presta serviços no âmbito da 

oferta e não recorre à mesma 
Sim, pelo menos a PTC presta serviços 
retalhistas relacionados com a oferta 

REDE ADSL PT PT Prime, PT WiFi 
Sim, caso a (ex-)PT.Com ou outra empresa do Grupo 

PT que ofereça serviços de banda larga no retalho 
não siga os procedimentos da oferta grossista 

Sim, caso a (ex-)PT.Com ou outra 
empresa que não siga os procedimentos 

da oferta grossista preste serviços 
retalhistas relacionados com a oferta 

ORCA PT Prime, TMN, PTC (ex-PT.Com) 
Sim, caso alguma empresa do grupo PT que adquira 
circuitos alugados à PTC não siga os procedimentos 

da oferta grossista 

Sim, caso alguma empresa do Grupo PT 
que disponibiliza circuitos alugados no 
retalho não siga os procedimentos da 

oferta grossista 

ORAC PT Prime 
Sim. A maioria das instalações é para rede própria 

da PTC, a qual não segue os procedimentos definidos 
na ORAC 

Não existem empresas ou 
departamentos internos que prestem 

serviços retalhistas relacionados com a 
oferta 

ORLA PT Prime 
Sim, pelo menos a PTC presta serviços no âmbito da 

oferta e não recorre à mesma 
Sim, pelo menos a PTC presta serviços 
retalhistas relacionados com a oferta 

PRINCÍPIO CONSIDERADO 

O Grupo PT deve publicar 
informação sobre os níveis 
praticados para as 
empresas/departamentos 
internos do Grupo PT que 
recorrem, nomeadamente em 
termos de processos e sistemas 
de informação, às ofertas 
grossistas consideradas na 
presente deliberação 

Para cada empresa/departamento interno do Grupo 
PT que não recorra às ofertas grossistas em questão, 
mas que preste serviços enquadráveis ou lhe sejam 
prestados serviços no âmbito das mesmas ofertas, 
deve ser publicada informação sobre os respectivos 
níveis de serviço, adoptando os indicadores das 
ofertas de referência. Alternativamente, nos casos 
em que tal não seja possível, devem ser publicados 
indicadores alternativos que permitam monitorizar o 
cumprimento da obrigação de não discriminação, 
devidamente fundamentados à luz dos processos 
seguidos para o fornecimento interno. 

Quando as empresas referidas no 
princípio anterior prestarem serviços 
retalhistas no âmbito das ofertas 
grossistas consideradas, deve ser 
publicada informação sobre os níveis de 
qualidade de serviço retalhista. 

 


