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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA E CONSULTA PÚBLICA AO SENTIDO PROVÁVEL DE 

DECISÃO, DE 15.04.2010, RELATIVO ÀS CONDIÇÕES DA PRI A VIGORAR EM 2010 

 

 

1. Enquadramento 

Por deliberação de 15.04.2010, submeteu-se a audiência prévia das entidades 

interessadas e, simultaneamente, a consulta pública, o Sentido Provável de Decisão 

relativo às condições da proposta de referência de interligação a vigorar em 2010 (PRI 

2010)1, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 

tendo-se recebido comentários da AR Telecom – Acessos e Rede de 

Telecomunicações, S. A. (AR Telecom), Cabovisão - Sociedade de Televisão por 

Cabo, S. A (Cabovisão), Colt Telecom - Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, 

Lda. (Colt Telecom), OniTelecom – Infocomunicações, S. A. (Onitelecom), PT 

Comunicações, S. A. (PTC), Sonaecom – Serviços de Comunicações, S. A. 

(Sonaecom), Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S. A. (Vodafone) e ZON 

TV Cabo Portugal, S. A. (ZON TV Cabo). 

Todos os comentários foram recebidos dentro do prazo previsto o qual terminou a 

20.05.2010. 

Paralelamente à consulta nacional, ao abrigo do artigo 7º, nº 3 da Directiva 

2002/21/CE, o SPD foi também notificado à Comissão Europeia (CE). A 25.05.2010, 

foram recebidas as observações da CE sobre os projectos de medidas notificados.  

Apresenta-se seguidamente um resumo das respostas (cujo carácter sintético não 

dispensa a consulta integral das mesmas) e o entendimento desta Autoridade sobre as 

questões levantadas.  

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa às condições da PRI a 

vigorar em 2010. 

                                                           

1 Designado doravante por SPD. 
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2. Comentários da Comissão Europeia 

A CE debruça-se sobre a metodologia utilizada pelo ICP – Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM) para, neste âmbito, recordar que os preços de 

terminação de chamadas devem ser fixados em função do custo que implicariam para um 

operador eficiente que prestasse o serviço em causa, i.e aplicando o modelo previsional 

de custos incrementais de longo prazo (LRIC). A CE considera também que a aplicação 

do modelo actualmente usado pelo ICP-ANACOM leva a que custos não relacionados 

com o tráfego sejam imputados à prestação de serviços de terminação de chamadas na 

rede fixa, prática que considera desincentivadora do aumento da eficiência por parte dos 

operadores. A CE faz, ainda, uma referência à possibilidade concedida aos Outros 

prestadores de serviços (OPS) de aplicar preços superiores aos da PTC para reiterar o 

seu entendimento de que os preços de terminação, porque deverão corresponder aos 

custos de um operador eficiente, devem, em princípio, ser simétricos. Neste contexto, a 

CE exorta o Regulador português a, na próxima análise do mercado grossista de 

terminação de chamadas na rede fixa, alinhar a sua metodologia de contabilização de 

custos com os princípios de contabilização de custos constantes na Recomendação 

sobre os preços de terminação bem como a assegurar que os preços de terminação para 

os OPS sejam fixados a um nível eficiente (simétrico) o mais rapidamente possível. 

Por último e reconhecendo estar em curso o segundo ciclo de análises dos mercados de 

interligação em Portugal, a CE sublinha a relevância dessa nova análise dos mercados 

grossistas de originação e de terminação de chamadas na rede fixa designadamente 

para precaver que a actualização das obrigações regulamentares não se baseie numa 

definição de mercado e/ou numa avaliação de Poder de mercado significativo (PMS) que 

possa já não corresponder à actual situação do mercado. 

De referir que a CE também se pronuncia sobre a aplicação dos preços propostos a partir 

do dia 15 de Abril. Neste âmbito, e não obstante reconhecer que a Lei das Comunicações 

Electrónicas (LCE) o permite, a Comissão convida o ICP-ANACOM a analisar se a 

imposição de preços com efeitos retroactivos não será geradora de incerteza jurídica 

para os intervenientes no mercado.   

O ICP-ANACOM regista os comentários da Comissão, os quais foram devidamente 

considerados na análise efectuada ao longo do presente relatório, em particular nas 

secções em que estas matérias são abordadas, nomeadamente na secção 4.1.1 (Custos 

estimados para 2010 para os serviços de originação e terminação - metodologia) em 

particular o subtítulo relativo à adequabilidade da metodologia, e na secção 4.7.1 
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(Aplicação retroactiva dos preços e medidas compensatórias). Releva-se, ainda, que o 

ICP-ANACOM prevê implementar durante o ano de 2011 um modelo de custeio para as 

terminações fixas de acordo com os princípios da Recomendação 2009/396/CE, de 07 de 

Maio, relativa aos preços de terminação de chamadas em redes fixas e móveis, estando 

já este ano a decorrer a implementação do modelo respectivo para as terminações 

móveis.  

 

3. Apreciação na Generalidade 

a. Respostas recebidas 

A maioria dos operadores manifesta o seu acordo com a generalidade das propostas de 

decisão apresentadas relevando, em particular, a preocupação do Regulador em manter 

a tendência de redução das tarifas de originação e terminação. Consideram, 

nomeadamente, que as propostas de preços patentes no SPD geram um sinal positivo 

para o mercado, colocando Portugal mais próximo das melhores práticas europeias. 

Excepção, contudo, para a PTC que considera que a metodologia usada pelo Regulador 

não tem em consideração os custos efectivamente incorridos pela PTC, baseando-se 

apenas em critérios de eficiência e em benchmarks internacionais. 

Quanto aos preços propostos para os serviços de pré-selecção, portabilidade e 

facturação, cobrança e risco de não cobrança as opiniões divergem, com 

posicionamentos opostos da parte da PTC e dos restantes operadores. 

Ainda a respeito da metodologia utilizada pelo Regulador, e tendo em conta que esta tem 

por base, entre outros elementos, os dados do Sistema de contabilidade analítica (SCA) 

da PTC, refira-se que alguns OPS (Cabovisão e Sonaecom) alertam para o facto de se 

verem impedidos de efectuar comentários mais substantivos e concretos sobre as 

conclusões apresentadas no SPD devido à impossibilidade de aceder aos dados do SCA.  

Vários OPS (AR Telecom, Onitelecom e Sonaecom) lamentam o atraso na publicação do 

SPD e, em particular, o impacto que esse atraso acarreta sobre a data de entrada em 

vigor das novas condições, a qual, explicam, deveria ser o dia 01.01.2010. Na sua 

maioria advogam esses operadores que os preços de interligação deveriam reflectir o 

facto de já não ser possível a sua aplicação desde o início do ano. Por seu lado, a PTC 

considera que a própria aplicação desde a data de publicação do SPD configura por si só 

uma situação de aplicação retroactiva que não estará de acordo com os princípios 

jurídicos elementares. 
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Assim, de um modo geral e resumidamente, observam-se as seguintes posições: 

i. Preços de originação e terminação de chamadas: não obstante a sua 

concordância na generalidade, vários OPS (Ar Telecom, Sonaecom, Vodafone e 

ZON TV Cabo) consideram que as reduções deveriam ser mais acentuadas para 

o nível local. Por outro lado, a PTC insiste em que o preço da interligação 

temporizada deveria estar orientado para o custo de cada nível e não apenas em 

termos médios, razão pela qual discorda dos preços máximos propostos pelo 

Regulador. 

ii. Preço do serviço de facturação, cobrança e risco de não cobrança: dois OPS 

apresentam comentários específicos sobre o preço deste serviço, considerando a 

ZON TV Cabo que a alteração proposta pelo Regulador configura uma evolução 

positiva dos preços deste serviço e a Sonaecom que o mesmo não deve ser 

aplicado ao tráfego originado em postos públicos. A PTC defende que este preço 

deveria sofrer um agravamento justificado pelo facto de os custos deste serviço 

serem maioritariamente custos fixos e se ter vindo a verificar uma redução 

significativa do número de chamadas. 

iii. Preço das chamadas originadas em postos públicos: os OPS (Cabovisão, 

Sonaecom, Vodafone e ZON TV Cabo) discordam da proposta de novo aumento 

do coeficiente de majoração das chamadas originadas em postos públicos. São 

também colocadas algumas questões acerca da relação entre este factor e a 

prestação do serviço de postos públicos no âmbito do SU. Também a PTC, não 

obstante considerar a medida positiva, discorda da abordagem seguida pelo ICP-

ANACOM defendendo que a aplicação de um factor multiplicativo, ao invés de um 

factor aditivo, continua a não permitir uma remuneração adequada da utilização 

da infra-estrutura. 

iv. Preço de activação de portabilidade: alguns OPS (Cabovisão, Vodafone e ZON 

TV Cabo) manifestam-se contra o aumento de preços proposto, por considerarem 

não ter justificação em face da sua previsão de aumento da quantidade de 

números portados, considerando a Sonaecom que deve ser clarificada a posição 

do ICP-ANACOM. Por seu lado a PTC reitera a proposta de definição de um 

preço médio de portação de número individual orientado a um custo médio e 

releva que os preços propostos pelo ICP-ANACOM não permitem cobrir os 

custos, não tendo, no seu entender, o Regulador analisado os respectivos 

proveitos. 
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v. Preço de activação de pré-selecção: a PTC propõe um aumento de 98,1% do 

preço de modo a que esteja orientado para o custo, aceitando, como mínimo, que 

seja definido um glide-path ascendente que efectue esse ajuste ao longo de 2010. 

Por outro lado a Sonaecom alerta para o impacto negativo deste novo aumento do 

preço sobre o mercado e apela a que o Regulador reveja a posição proposta. 

No que respeita à proposta avançada no SPD de manutenção dos preços associados à 

IpC (Interligação por capacidade), a Sonaecom refere discordar da proposta de 

manutenção dos preços. Neste âmbito, de salientar que vários operadores (Colt Telecom, 

Onitelecom, Sonaecom e ZON TV Cabo) referem aguardar pela conclusão da reanálise, 

em curso, deste modelo. Por seu lado a PTC reitera comentários que já havia transmitido 

no passado ao ICP-ANACOM. 

Para além dos comentários específicos apresentados ao SPD, os operadores referiram 

um conjunto de outros aspectos que consideram pertinente serem considerados na 

deliberação relativa PRI 2010, designadamente: 

i. Condições da PRI aplicáveis às empresas do grupo PT que não a PTC (Ar 

Telecom, Sonaecom e ZON TV Cabo); 

ii. Preços de terminação da chamada nas redes de outros operadores (PTC); 

iii. Estrutura tarifária e de interligação definida na PRI (Vodafone e ZON TV Cabo); 

iv. Condições aplicáveis aos serviços VoIP (AR Telecom e Sonaecom); 

v. Serviços de gestão, operação e manutenção (Sonaecom e PTC); 

vi. Inclusão no sistema de gestão do Plano nacional de numeração (PNN) de 

informação sobre interligação (ZON TV Cabo). 

Por último, salienta-se o consenso que existirá acerca da oportunidade de reavaliar a 

metodologia de análise da PRI, designadamente no decurso da reanálise dos mercados 2 

e 3 da Recomendação da CE 2007/879/CE, de 17.12.2007. As preocupações 

preconizadas pelo incumbente e pelos OPS são, contudo, distintas conforme decorre, 

aliás, dos próprios comentários feitos com relação à metodologia utilizada neste SPD. 

 

b. Entendimento ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM regista que as matérias tratadas no SPD originam diferentes posições 

opondo, em termos gerais, a PTC aos OPS. Neste âmbito, salienta-se que a acção desta 

Autoridade nacional tem por finalidade cumprir os objectivos de regulação definidos no 

ordenamento jurídico nacional, razão pela qual os preços máximos apresentados no SPD 
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visam atingir o necessário equilíbrio entre o cumprimento do princípio de orientação dos 

preços para os custos, o acompanhamento das práticas correntes europeias, a 

introdução de incentivos ao desenvolvimento de infra-estrutura própria por parte dos 

operadores e a promoção da concorrência. 

Os comentários específicos recebidos relativos à metodologia que o ICP-ANACOM tem 

utilizado na determinação dos preços grossista são analisados em detalhe nas sessões 

4.1 a 4.6 do presente relatório. Neste contexto, conforme referido no SPD e atendendo às 

reacções recebidas com relação à metodologia utilizada, releva-se que a implementação 

da Recomendação 2009/396/CE no que respeita às terminações fixas implicará o 

desenvolvimento de um novo modelo baseado em LRICs. No que respeita em particular à 

preocupação manifestada sobre a limitação de acesso aos dados relativos ao actual 

modelo de custeio, reitera-se que essa limitação decorre do compromisso entre o 

respeito da confidencialidade dos dados e a clareza/divulgação da informação para que a 

acção regulatória proposta seja perceptível para o mercado. 

Por último, relativamente às diversas matérias não incluídas no SPD e acerca das quais 

foram recebidos comentários, remete-se para a apreciação feita na sessão 4.7 do 

presente relatório. 

 

4. Apreciação na Especialidade 

4.1. Preços dos serviços de originação e de terminação de chamada 

4.1.1. Custos estimados para 2010 para os serviços de originação e terminação - 

metodologia 

a. Sentido provável de decisão de 15.04.2010  

Adequabilidade da metodologia de análise da PRI 

6. De notar ainda que o momento actual representa o final de um ciclo de análises 

de mercado, encontrando-se o ICP-ANACOM a preparar a reanálise dos 

mercados 2 e 3 da Recomendação da Comissão Europeia 2007/879/CE, de 17 de 

Dezembro de 2007, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no 
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sector das comunicações electrónicas susceptíveis de regulamentação ex ante2, 

dos quais a obrigação de a PTC publicar anualmente uma PRI deriva. Neste 

contexto, e notando-se adicionalmente que a metodologia de análise aplicada nas 

revisões anuais da Proposta de referência de interligação (PRI) é utilizada há um 

período de tempo considerável, considera-se que será apropriada, no quadro da 

reanálise dos mercados referidos, a verificação da adequabilidade da presente 

metodologia, no âmbito da qual o contributo dos agentes do mercado será tido em 

consideração. Assim, procurou-se minimizar o impacto das alterações decorrentes 

do presente SPD, mantendo-se genericamente a linha metodológica usualmente 

aplicada (conforme se demonstrará nas secções seguintes do presente 

documento). 

Redução anual de 5% dos custos directos e conjuntos  

21. Com vista a aferir a razoabilidade da utilização do pressuposto de redução anual 

dos custos unitários directos e conjuntos de 5% adoptado em anos anteriores, 

analisou-se a variação média anual dos custos directos e conjuntos unitários dos 

serviços de originação e terminação. Como se verifica no gráfico seguinte, a 

evolução desses custos no período 2000-2008, conforme resultados do SCA da 

PTC relativos a esse período (e considerando os perfis de tráfego previstos para 

2010) representa uma variação média para os serviços em análise de -4,8% (em 

particular, -5.7% para a originação e -4,3% para a terminação). 

22. Assim, e face aos dados históricos disponíveis, entende-se ser adequada, no 

momento, a manutenção do pressuposto de redução anual dos custos unitários 

directos e conjuntos de 5%, a qual, vem aliás a ser usada desde há vários anos 

na fixação dos preços da PRI. 

Custos comuns correspondentes a 10% dos custos directos e conjuntos 

24. Relativamente aos custos comuns, e tal como referido pelo ICP-ANACOM em 

ocasiões anteriores (nomeadamente no âmbito das análises à PRI), entende-se 

que a variação verificada ao nível dos custos comuns reflecte maioritariamente 

políticas de gestão da PTC, não reflectindo especificamente os custos 

directamente incorridos pela prestação de determinados serviços. Em particular, o 

                                                           
2
 Correspondentes aos mercados 8 e 9 da Recomendação da Comissão 2003/311/CE, designadamente: Mercado 8 - 

Originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo; Mercado 9 - Terminação de chamadas em redes 
telefónicas públicas individuais num local fixo. 



Relatório de Audiência Prévia e Consulta Pública ao SPD, de 

15.04.2010, relativo às condições da PRI a vigorar em 2010 

- Versão Pública - 

  8/50 

 

nível de custos comuns pode ser afectado pelas decisões de gestão adoptadas 

pela PTC num determinado ano, consubstanciando-se num factor de incerteza a 

que os operadores alternativos que compram serviços de interligação à PTC 

poderiam estar sujeitos.  

25. Assim, e não sendo justificável que os operadores alternativos sejam sujeitos à 

possível instabilidade decorrente de alterações na gestão interna da PTC (uma 

vez que ficariam sujeitos a variações dos custos dos seus inputs por questões 

internas da PTC e não por razões decorrentes das forças de mercado e da 

evolução dos serviços), entende-se que as flutuações dos custos comuns não 

especificamente associados à prestação dos serviços de interligação não devem 

ter impacto no nível de preços de interligação praticado. 

 

26. Nota-se adicionalmente ser comummente aceite a nível internacional que os 

custos comuns representam aproximadamente 10% dos restantes custos, tal 

como se encontrava previsto, inclusive, na Recomendação da Comissão, de 

08.04.19983 (entretanto actualizada), relativa à interligação num mercado das 

telecomunicações liberalizado (Parte 2 - separação de contas e contabilização dos 

custos), na qual se referia que um sistema de imputação de custos bem definido 

permitirá que pelo menos 90% dos custos sejam imputados com base num nexo 

de causalidade directa ou indirecta dos custos, em termos eficientes numa 

abordagem a longo prazo. 

 
Auditorias e valor da informação 

98. (…) Note-se que carecem de ser auditados os valores apresentados nos SCA de 

2006, 2007 e 2008. 

 

b. Respostas recebidas 

Comentários gerais e adequabilidade da metodologia 

A ZON TV Cabo refere concordar genericamente com a análise avançada pelo ICP-

ANACOM relativa à estimativa dos custos unitários directos, conjuntos e comuns dos 

serviços de interligação da PTC, com a ressalva relativamente ao facto de os preços 

                                                           
3
 http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=55037&contentId=87602 

http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=55037&contentId=87602
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para 2010 usarem os dados do SCA de 2008, preferindo em qualquer caso uma 

metodologia alternativa baseada nas melhores práticas. 

Também a Cabovisão concorda com a proposta do ICP-ANACOM com relação ao 

modelo de custos usado na PRI 2010, contudo, salienta que o SPD se baseia nos 

resultados da contabilidade analítica da PTC referentes a 2008, que, por não serem 

actuais, na opinião deste OPS essa não será a base mais adequada para estabelecer 

os preços para o ano corrente. Por este motivo a Cabovisão defende que a 

aproximação às melhores práticas europeias (entendidas como as referentes aos três 

países com preços mais baixos), ganha maior acuidade na fixação dos preços para 

2010. 

Em particular no que se refere à terminação, à semelhança dos comentários da 

própria Comissão Europeia (CE), a Vodafone lembra a Recomendação 2009/396/CE, 

de 07 de Maio, a qual aponta para a aplicação do modelo LRIC para determinar os 

custos relevantes para efeito de custeio regulatório. Adicionalmente, a Vodafone insta 

a que os preços de interligação propostos no SPD sejam determinados em função da 

taxa do custo de capital da PTC estabelecida na decisão do ICP-ANACOM de 

10.02.2010. 

Por seu lado a PTC refere que a metodologia adoptada pelo ICP-ANACOM para 

estimar os custos no âmbito do SPD, baseando-se em critérios de eficiência e 

benchmarks internacionais cuja sustentabilidade económica ou aderência à realidade 

do país é inexistente, não permite considerar adequadamente os custos efectivamente 

incorridos por esta empresa, os quais, no seu entender, se encontram devidamente 

demonstrados no modelo geral de custeio (MGC). Considera assim a PTC que, com 

base no actual modelo, o ICP-ANACOM usa um poder discricionário traduzido na 

determinação de preços que não respeitam o princípio de orientação para os custos. 

Com relação à verificação da adequabilidade da metodologia de análise aplicada nas 

revisões da PRI a acontecer no contexto da reanálise dos mercados 2 e 3 da 

Recomendação da Comissão Europeia 2007/879/CE, de 17 de Dezembro de 2007, os 

operadores que se pronunciaram (Sonaecom e ZON TV Cabo) mostram-se favoráveis 

à realização desse exercício. Especificamente, a Sonaecom e a ZON TV Cabo alertam 

para a oportunidade de, nesse exercício, se obviar à limitação a que actualmente os 

OPS estão sujeitos no que se refere à sua capacidade de avaliar os dados remetidos 

pelo operador histórico. 
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Redução anual de 5% dos custos directos e conjuntos 

A PTC volta a criticar o facto de o ICP-ANACOM manter inalterado ao longo dos anos 

o nível de redução anual de 5% dos custos directos e conjuntos, independentemente 

do quadro macroeconómico, das alterações estruturais verificadas no sector e da 

evolução na economia da empresa. Neste sentido a PTC insiste para que esta 

Autoridade explicite os aspectos relacionados com: (i) o quadro macroeconómico de 

referência que suporta o nível de 5% e a razão para a qual nunca tenha sido alterado; 

(ii) o modo de incorporação da variação do índice de preços anual em cada ano; (iii) a 

razão para o nível de redução de custos ser igual para todos os produtos, sabendo-se 

que alguns deles têm uma forte componente de custos fixos e outros de custos 

variáveis; (iv) o peso que o ICP-ANACOM atribui à evolução do nível de actividade da 

empresa, nomeadamente em termos do ponderador utilizado em fase de redução de 

volume de negócios (como sucede com o tráfego). 

Concretamente sobre o valor proposto para a redução dos custos directos e conjuntos, 

5%, a PTC refere não poder aceitar a aplicação da mesma redução à totalidade do 

universo dos produtos devido a situação referida em (iii) acima. A PTC releva o facto 

de o Regulador não ter em consideração as expectativas da PTC com relação à 

evolução dos custos no decorrer de 2009 e as suas estimativas para 2010. 

Custos comuns correspondentes a 10% dos custos directos e conjuntos 

A Cabovisão corrobora a posição do ICP-ANACOM de que os custos comuns não 

reflectem os custos directamente incorridos na prestação de determinados serviços 

mas antes, reflectem políticas de gestão interna da PTC às quais os operadores não 

podem estar sujeitos. A Cabovisão concorda também que as flutuações dos custos 

comuns não especificamente associados à prestação dos serviços de interligação não 

devem ter impacto ao nível dos preços de interligação praticados. 

No mesmo sentido, a Vodafone refere que os custos com a política de recursos 

humanos devem ser retirados dos custos considerados para efeitos da determinação 

dos preços PRI 2010, exactamente para que não se reflicta nos preços PRI os custos 

que sejam devidos a ineficiências da PTC. 

A PTC refere que o ICP-ANACOM tem vindo a desconsiderar os custos comuns da 

PTC, incluindo os custos de curtailment, substituindo-os por um markup de 10% sobre 

os custos directos e conjuntos. Considera também a PTC que o limite considerado 
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pelo ICP-ANACOM (10%), decorrente da Recomendação 98/322/CE de 08.04.1998 (a 

qual, de acordo com o indicado pela PTC, refere que um sistema de imputação de 

custos bem definido permitirá que pelo menos 90% dos custos sejam imputados com 

base num nexo de causalidade directa ou indirecta dos custos), não seria aplicado da 

forma mais exacta por esta Autoridade, uma vez que o factor a considerar deveria ser 

de 11,11% (10/90). Refere ainda esta empresa que o limite de 10% não deve ser 

aplicado indiferenciadamente a todos os produtos já que o peso dos custos comuns 

varia de produto para produto. Em suma, e mesmo no pressuposto de o ICP-ANACOM 

decidir manter as suas reservas sobre os custos comuns apresentados pela PTC, este 

operador considera imperativo corrigir o markup de 10%. 

Auditorias e valor da informação 

A PTC critica a referência feita no SPD relativa aos valores apresentados nos SCA de 

2006, 2007 e 2008 carecerem ser auditados, por considerar que um observador 

neutral possa daí concluir tratar-se de informação não completamente fiável. Neste 

contexto, releva ainda que é obrigação do ICP-ANACOM questionar o regulado 

sempre que algum resultado lhe suscite dúvidas, solicitando-lhe esclarecimentos 

adicionais sob pena da desvalorização ou desconsideração de informação relevante. 

 

c. Entendimento ICP-ANACOM 

Comentários gerais e adequabilidade da metodologia 

Os preços máximos apresentados no SPD pretendem assegurar o necessário 

equilíbrio entre o cumprimento do princípio de orientação dos preços para os custos, o 

acompanhamento das práticas correntes europeias, a introdução de incentivos ao 

desenvolvimento de infra-estrutura própria por parte dos operadores e a promoção da 

concorrência. Nestas condições não se afigura adequado e proporcional recorrer 

apenas aos resultados do SCA da PTC ou aos valores correspondentes às melhores 

práticas, que em qualquer caso e conforme explicado em anos anteriores não são, por 

várias razões, de aplicação directa neste caso. Não se trata assim de uma atitude 

discricionária mas de uma ponderação cuidada dos diversos aspectos a ter em conta.  

De notar, que a deliberação do CA do ICP-ANACOM de 17.12.2004 relativa à 

imposição de obrigações nos mercados grossistas de originação e terminação de 

chamadas na rede telefónica pública prevê que a revisão anual dos preços deve ter 

por base a rápida evolução de variáveis com influência directa nos preços praticados e 
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“as expectativas relacionadas com a eficiência produtiva e alocativa por parte do 

operador com PMS. Sendo esta a metodologia que permite melhor conjugar estas 

condições características do mercado, com a prossecução dos objectivos regulatórios, 

nomeadamente a fixação de preços que promovam a eficácia e a concorrência 

sustentável e maximizem os benefícios para o consumidor”.  

No tocante ao comentário apresentado pela Cabovisão sobre os resultados do SCA de 

2008 não constituírem uma base adequada para estabelecer os preços para o ano de 

2010, salienta-se que estes são os dados anuais mais recentes disponíveis, 

procurando o ICP-ANACOM obviar a questão da inevitável desactualização temporal 

dos dados de custeio, reflectindo na metodologia os ganhos expectáveis de eficiência 

do operador histórico.  

No que respeita ao custo de capital, apesar da deliberação de 10.02.2010 definir a 

taxa desse custo para o ano 2010 (em 11,3%), o ICP-ANACOM considerou neste 

SPD, a taxa subjacente ao SCA de ano 2008, uma vez que a metodologia de cálculo 

adoptada pelo ICP-ANACOM para estimar os custos dos serviços de interligação para 

2010 tem como base o SCA da PTC para o ano 2008, mantendo-se assim a 

consistência do exercício.  

Os comentários apresentados pela PTC em relação à metodologia que o ICP-

ANACOM tem utilizado na determinação dos preços grossistas, tratando-se de uma 

matéria específica, serão analisados em detalhe nos pontos seguintes do presente 

documento. 

De notar ainda que o ICP-ANACOM considerará a Recomendação 2009/396/CE, de 

07 de Maio, relativa às tarifas de terminação de chamadas em redes fixas e móveis, 

no âmbito da reanalise dos mercados 2 e 3 da Recomendação da Comissão Europeia 

2007/879/CE, actualmente em curso e da implementação daquela Recomendação no 

que respeita às terminações fixas, prevista para 2011 e que envolverá como se sabe o 

desenvolvimento de um modelo baseado em LRICs. Nesse contexto, o ICP-ANACOM 

terá em consideração a preocupação dos operadores sobre a limitação de acesso aos 

dados, e procurará assegurar que qualquer alteração à metodologia contribua para o 

aumento da clareza/transparência da mesma, sem prejuízo naturalmente da 

confidencialidade de dados relacionados com o segredo do negócio da PTC. 
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Redução anual de 5% dos custos directos e conjuntos 

Conforme referido em ocasiões anteriores por esta Autoridade, nomeadamente em 

deliberações sobre alterações a introduzir na PRI, considera-se que uma redução 

anual dos custos unitários directos e conjuntos de 5% representa adequadamente a 

diminuição anual dos custos unitários decorrentes da actividade de um operador 

eficiente. Tal constitui um incentivo à promoção da eficiência, sendo ainda expectável 

que a política de curtailment seguida pela PTC nos últimos anos se traduza também 

num aumento de eficiência, considerando-se deste modo tratar-se de um valor 

objectivo adequado com vista a promover a própria eficiência da PTC no 

desenvolvimento dos serviços de interligação, que são essenciais para fomentar uma 

concorrência efectiva no mercado dos serviços telefónicos. 

Releva-se ainda que no âmbito do SPD foi efectuada uma análise com vista a aferir a 

razoabilidade da utilização do pressuposto de redução anual dos custos unitários 

directos e conjuntos, de 5%, adoptado em anos anteriores, tendo por base a variação 

média anual dos custos directos e conjuntos unitários dos serviços de originação e 

terminação. Com base na análise efectuada, concluiu-se que a evolução dos custos 

referidos no período 2000-2008, conforme resultados do SCA da PTC relativos a esse 

período, e tendo em consideração os perfis de tráfego previstos para 2010, 

representava uma variação média de -4,8%, relevando-se ainda que a redução 

verificada em 2008 foi de cerca de 12% 

As tabelas seguintes apresentam em detalhe a evolução dos custos directos e 

conjuntos unitários para o período 2000-2008, verificando-se uma variação média para 

os serviços de interligação de -4,8% (em particular, -5,7% para a originação e -4,3% 

para a terminação). 

Tabela 1 – Evolução dos custos unitários directos e conjuntos no período 2000-2008 (IIC) 

 

ORIGINAÇÃO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Custos directos 
unitários 

         

Custos conjuntos 
unitários 

         

CUSTOS UNITÁRIOS 
DIRECTOS + 
CONJUNTOS 

         

Variação dos custos 
unitários directos e 

conjuntos face ao ano 
anterior 
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TERMINAÇÃO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Custos directos 
unitários 

         

Custos conjuntos 
unitários 

         

CUSTOS UNITÁRIOS 
DIRECTOS + 
CONJUNTOS 

         

Variação dos custos 
unitários directos e 
conjuntos face ao 

ano anterior 

- -5,2% -5,4% 3,6% -8,8% -7,1% -1,1% 1,7% -12,4% 

 

 

TOTAL INTERLIGAÇÃO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Custos directos 
unitários 

         

Custos conjuntos 
unitários 

         

CUSTOS 
UNITÁRIOS 
DIRECTOS + 
CONJUNTOS 

         

Variação dos 
custos unitários 
directos e 
conjuntos face ao 
ano anterior 

- -8,2% -3,9% 2,5% -9,9% -4,4% -3,7% 1,8% -12,4% 

(FIC) Fonte: SCA da PTC 2000-2008 e perfis de tráfego de interligação estimados pela PTC para 2010. 

Assim, e não obstante reconhecer-se a existência de uma variação significativa nos 

resultados de cada ano, entende-se que a utilização de um valor de 5% como redução 

média anual, em termos nominais, dos custos unitários directos e conjuntos constitui, 

face aos dados históricos disponíveis, uma aproximação adequada para representar a 

variação expectável desses mesmos custos, sem prejuízo de reavaliação deste valor 

em futuras decisões e com base em dados mais recentes. 

Face à natureza do exercício e ao facto de não haver evidência de tendências claras e 

diferenciadas para evolução dos diversos custos associados aos serviços de 

originação e terminação, considerou-se para todos o mesmo factor de redução.  

De notar que, por exemplo, no ano de 2008 esta consideração de uma redução anual 

de 5% revelou-se bastante conservadora, tendo em consideração a variação dos 

custos unitários directos e conjuntos nesse ano apresentada nas tabelas anteriores.  
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Refira-se também que a fixação dos preços de interligação deve pautar-se por critérios 

de eficiência, conforme decorre aliás das obrigações impostas à PTC nos mercados 

grossistas de terminação e originação de chamadas na rede fixa e das 

recomendações comunitárias.  

Sem prejuízo, releva-se que, conforme referido no SPD, o momento actual representa 

o final de um ciclo de análises de mercado, encontrando-se o ICP-ANACOM a 

preparar a reanálise dos mercados 2 e 3 da Recomendação da Comissão Europeia 

2007/879/CE, de 17 de Dezembro de 2007, relativa aos mercados relevantes de 

produtos e serviços no sector das comunicações electrónicas susceptíveis de 

regulamentação ex ante4, dos quais a obrigação de a PTC publicar anualmente uma 

PRI deriva.  

Custos comuns correspondentes a 10% dos custos directos e conjuntos 

O ICP-ANACOM considera que a aplicação de um markup de 10% sobre a soma dos 

custos directos e conjuntos permite reflectir um nível adequado de custos comuns, 

promovendo a previsibilidade da regulação e encorajando o investimento e o 

desenvolvimento de uma sã concorrência, evitando que o negócio da interligação e, 

em particular, os inputs grossistas a que estão sujeitos os restantes operadores, sejam 

afectados por decisões unilaterais por parte da PTC. Assim, considera-se que esta 

abordagem é adequada, não se afigurando adequado considerar a totalidade dos 

custos comuns na determinação dos custos afectos aos serviços de interligação, dada 

a possibilidade de ocorrência de efeitos negativos na estabilidade e desenvolvimento 

de um mercado concorrencial. Note-se ainda que, atendendo a que os custos 

associados à política de recursos humanos se inserem na componente de custos 

comuns, são igualmente sujeitos ao limite de 10%, que o ICP-ANACOM considera 

adequado. Quanto à alegação da PTC de que o peso dos custos comuns varia de 

produto para produto, esta Autoridade reconhece que podem efectivamente existir 

variações na referida percentagem entre produtos entendendo no entanto que não há, 

disponível informação que permita modelar tais variações.  

Relativamente à observação da PTC sobre a aplicação incorrecta da Recomendação 

98/322/CE de 08.04.1998, nota-se que esta Autoridade já havia referido, no âmbito da 

deliberação relativa às alterações a introduzir na PRI 2009, o seu entendimento sobre 

esta matéria. A Recomendação refere que “um sistema de imputação de custos bem 

                                                           
4
 Correspondentes aos mercados 8 e 9 da Recomendação da Comissão 2003/311/CE, designadamente: Mercado 8 - 

Originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo; Mercado 9 - Terminação de chamadas em redes 
telefónicas públicas individuais num local fixo. 
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definido permitirá que pelo menos 90% dos custos sejam imputados com base num 

nexo de causalidade directa ou indirecta dos custos”. Não obstante, relevou-se que 

cabe a cada Estado Membro definir a melhor forma de apuramento/determinação 

desses custos, tendo esta Autoridade considerado que um markup de 10% representa 

uma solução adequada no actual contexto. Note-se ainda que o impacto da alteração 

da metodologia decorrente da proposta da PTC não seria significativo. 

Auditorias e valor da informação 

Relativamente às auditorias, o ICP-ANACOM reconhece que se trata de um processo 

por si só bastante moroso e complexo, sendo essencial para o apuramento de 

eventuais situações relacionadas, nomeadamente, com a alocação incorrecta de 

custos específicos a serviços/produtos aos quais não deveriam ser imputados. 

No que se refere a questionar o regulado, tal como é do conhecimento da PTC, o ICP-

ANACOM tem vindo a solicitar informação e esclarecimentos sempre que entende ser 

oportuno e necessário, tal como tem vindo a suceder, aliás, no âmbito da preparação 

das deliberações relativas a alterações a introduzir na PRI. 

 

4.1.2. Preços máximos de originação e terminação de chamada a vigorar em 2010 

a. Sentido provável de decisão de 15.04.2010  

49. Considera-se ainda que os preços máximos deverão permitir a manutenção da 

tendência decrescente da margem associada aos preços de interligação face aos 

custos directos e conjuntos verificada nos anos anteriores (com excepção dos 

resultados associados ao ano de 2008, o qual se caracterizou por uma diminuição 

dos custos mais significativa do que o que havia sido estimado - vide gráfico 

seguinte), não ocorrendo aumentos das margens associadas a qualquer dos 

escalões de tráfego (local, trânsito simples ou trânsito duplo). 

50. Em conformidade com o exposto, entende-se que os preços máximos de 

interligação a vigorar na PRI 2010, a partir de 15.04.2010, são os constantes da 

tabela seguinte. 
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Tabela 2 - Preços de interligação definidos pelo ICP-ANACOM para vigorarem na PRI 2010, para os 

serviços de originação e terminação  

Nível Activação de Chamada 

Preço por minuto 

Horário Normal Horário Económico 

Local 0,48 0,38 0,19 

Trânsito Simples 0,48 0,51 0,26 

Trânsito Duplo 0,48 0,62 0,33 

Valores em cêntimos de Euro (sem IVA); Facturação ao segundo a partir do primeiro segundo. 
Horário Normal: 09h-19h; Horário Económico: 19h-09h 

 

b. Respostas recebidas 

A AR Telecom e Sonaecom argumentam que as reduções das tarifas de trânsito 

simples e duplo devem ser complementadas com reduções visíveis da tarifa local sob 

pena de prejudicar operadores que tenham nos últimos anos investido na optimização 

da sua rede de interligação face àqueles que se interligam a um menor número de 

centrais da PTC. A mesma posição relativamente à possibilidade de a decisão final 

contemplar uma descida do preço de interligação local proposta é também partilhada 

pela ZON TV Cabo. 

Adicionalmente, no caso da Sonaecom, muito embora saúde, em geral, a descida de 

preços preconizada no SPD, este OPS questiona as razões que justificam a 

manutenção dos preços no nível local. No mesmo sentido, a Sonaecom alerta para o 

contexto actual das Redes de nova geração (RNG) para sublinhar os elevados 

investimentos feitos pelos OPS no desenvolvimento de redes de acesso alternativas e 

que implicam um aumento das interligações ao nível local com a rede da PTC. A 

combinação destes argumentos levam este operador a sugerir que o ICP-ANACOM 

modifique o SPD para na decisão final passar a contemplar uma redução do preço 

para este nível de interligação. À semelhança de comentários feitos em consultas 

anteriores no âmbito da PRI, a Sonaecom reitera o seu entendimento de que os 

preços em Portugal deveriam ser fixados com base nas melhores práticas europeias, 

entendidas como as referentes aos três países com preços mais baixos, relevando 

que os desvios dos preços propostos no SPD e a média das melhores práticas 

europeias se situam entre 45% e 49%, respectivamente, para a originação e para a 

terminação. 
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A ZON TV Cabo considera que os preços de interligação para o nível local deveriam 

também descer na sua componente variável para 0,35 cêntimos de euro/min. e 0,17 

cêntimos de euro/min., respectivamente no horário normal e no horário económico. 

Sublinha ainda que esta alteração melhoraria a posição de Portugal face aos parceiros 

europeus uma vez que é ao nível local que Portugal pior se posiciona. 

A Onitelecom questiona a adequação da percentagem da descida dos preços de 

terminação alegando que se continua a assistir a decréscimos mais significativos ao 

nível dos preços de retalho praticados pela PTC, o que poderá indiciar um 

financiamento da PTC através de margem grossista, o que lhe permitiria, ao nível do 

retalho, oferecer preços inferiores aos dos seus concorrentes.   

A Cabovisão refere concordar com a redução de preços sugerida no SPD, contudo 

defende que esta redução deveria ser mais alinhada com as melhores práticas 

europeias, entendidas como os três países com preços mais baixos. 

Também a Vodafone solicita ao ICP-ANACOM que, tendo em atenção que o nível 

local é responsável pelo maior número de chamadas não só no que se refere à 

Vodafone mas também a um número significativo de outros OPS, procure que os 

preços de originação e terminação local passem a comparar mais favoravelmente com 

os parceiros europeus. 

A Colt Telecom salienta que os preços máximos definidos pelo ICP-ANACOM para a 

terminação e originação de chamadas se afiguram “positivos e unificadores do 

mercado”. 

A PTC reitera não concordar com a metodologia adoptada pelo ICP-ANACOM para 

estimação de custos e consequente definição dos preços, não considerando 

expectável a redução considerada de 9,75% face aos valores apurados em 2008. No 

entender da PTC, os preços de interligação temporizada deveriam estar orientados ao 

custo para cada um dos níveis de interligação e não apenas em termos médios, 

relevando que este aspecto se reveste ainda de maior importância atendendo a que os 

preços por nível de interligação temporizada constituem a base do cálculo do preço 

das unidades de capacidade. A PTC defende assim um rebalanceamento dos preços, 

nomeadamente pelo aumento dos preços do nível local (cuja margem afirma tem sido 

negativa) e redução dos restantes. Neste contexto, a PTC questiona como é que o 

Regulador pode simultaneamente referir que os preços máximos propostos resultam 

da ponderação de vários factores, entre eles “a necessidade de os preços de 

interligação reflectirem o modo como ocorrem os custos de interligação” (ponto 47 do 
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SPD) e, por outro, não permitir “um aumento da margem associada ao escalão local, 

que não é compatível com o incentivo ao desenvolvimento de infra-estruturas próprias 

para a rede de interligação” (ponto 45 do SPD). 

 

c. Entendimento ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM constata as posições diametralmente opostas da PTC e dos OPS 

quanto ao sentido da alteração dos preços correspondentes ao nível local. 

Conforme referido no SPD, os preços máximos estabelecidos pelo ICP-ANACOM 

representam o compromisso possível entre a verificação da orientação dos preços 

para os custos (considerando um nível aceitável de custos comuns), o 

acompanhamento das práticas correntes europeias e a introdução de incentivos ao 

desenvolvimento de infra-estrutura própria por parte dos operadores. 

Assim, embora se reconheça que os operadores que mais investiram em infra-

estrutura própria recorrerão essencialmente à interligação no nível local, há que 

atentar à obrigação de orientação para os custos, o que a não acontecer 

desrespeitaria a análise e, adicionalmente, penalizaria os operadores de menor 

dimensão.  

Conforme referido no SPD, foi objectivo desta Autoridade que os preços máximos 

definidos permitissem a manutenção da tendência decrescente da margem verificada 

no passado, em particular para cada nível de interligação, atingindo-se margens dos 

proveitos estimados, face aos custos directos e conjuntos, que convergem para 

valores próximos dos 10% para os três níveis de interligação. Constata-se, por isso, 

que os preços máximos consagrados no SPD se encontram orientados aos custos 

para cada um dos níveis de interligação, e não apenas em termos médios globais, 

conforme se evidencia na tabela seguinte, havendo uma diferença máxima de apenas 

cerca de 3%. 

Tabela 3 - Evolução dos desvios estimados, face aos custos directos e conjuntos estimados pelo ICP-

ANACOM, dos proveitos resultantes da aplicação do tarifário PRI 2009 (vigente Dezembro de 2009) em 

2010 e os resultantes da aplicação do tarifário definido pelo ICP-ANACOM para vigorar na PRI 2010  

 

Estimativas para 2010 com base em PRI 
2009 (vigente em Dezembro de 2009) 

Estimativas para 2010 com base no tarifário 
definido pelo ICP-ANACOM para 2010 

Terminação Originação 
Interligação 
total 

Terminação Originação 
Interligação 
total 

Local 7% 30% 11,1% 6% 29% 10,4% 
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T. 

Simples 
20% 32% 25,1% 7% 18% 12,0% 

T. Duplo 77% 68% 72,2% 17% 11% 13,7% 

Fonte: Cálculo ICP-ANACOM 

Assim, e face aos valores estimados pelo ICP-ANACOM aqui apresentados, não se 

compreende a alegação da PTC de que “os preços de interligação temporizada devem 

estar orientados aos custos, para cada um dos níveis de interligação, e não apenas 

em termos médios”, uma vez que essa foi precisamente a posição adoptada pelo ICP-

ANACOM no âmbito da definição dos preços máximos no SPD. 

No que se refere às práticas correntes europeias, releva-se que, conforme indicado no 

SPD, os preços máximos definidos para a PRI 2010 comparam favoravelmente no 

nível de interligação de trânsito simples e trânsito duplo nos diferentes horários face à 

média comunitária (média comunitária simples e média comunitária sem extremos). No 

caso do escalão de tráfego de nível local, constatou-se que os preços máximos 

definidos para a PRI 2010 são superiores à média comunitária (desvios entre 5,9% e 

7,2%, para a originação local em HE e terminação local em HN, respectivamente). 

Note-se, no entanto, que atendendo às estimativas de custos efectuadas no âmbito da 

presente análise,, é neste nível que a margem será mais reduzida, conforme 

evidenciado na tabela acima. 

Relativamente aos comentários apresentados pela PTC sobre a adequação da  

metodologia de estimação de custos adoptada pelo ICP-ANACOM, releva-se,  tal 

como referido no ponto anterior do presente documento, que esta Autoridade a 

considera adequadamente fundamentada, sendo válidas as estimativas de custos 

utilizadas na definição dos preços máximos de interligação.  

 

4.2. Preço associado à interligação por capacidade (tarifa plana de interligação) 

a. Sentido provável de decisão de 15.04.2010  

69. Tendo em conta que o ICP-ANACOM se encontra a preparar uma análise mais 

aprofundada do modelo de IpC, quaisquer alterações às mensalidades da unidade 

elementar de capacidade nos três níveis de interligação decorrentes da aplicação 

dos novos preços da interligação temporizada serão tratadas em sede autónoma. 
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b. Respostas recebidas 

Sobre esta matéria as entidades apresentaram opiniões distintas: (i) a Sonaecom, 

discorda do previsto no SPD, lembrando que, de acordo com o modelo actual de IpC, 

o apuramento dos preços para esta modalidade depende dos preços de interligação 

temporizada em vigor em cada momento, considerando que a não aplicação dos 

novos preços de interligação temporizada constitui por si só uma alteração ao modelo 

de IpC, para a qual não terão sido apresentados fundamentos; (ii) a ZON TV Cabo 

considera razoável a proposta apresentada no SPD de tratar esta matéria de forma 

autónoma, entendendo ainda que o actual modelo de IpC carece de uma reanálise 

urgente; (iii). a PTC, a Colt Telecom e a Onitelecom referem aguardar pela análise do 

Regulador, considerando este último operador que o modelo actual de IpC não 

constitui uma alternativa viável à interligação temporizada devido ao elevadíssimo 

custo de overflow. 

 

c. Entendimento ICP-ANACOM 

Conforme referido no SPD, o ICP-ANACOM encontra-se a preparar uma análise mais 

aprofundada ao modelo subjacente à oferta de IpC, incluindo nomeadamente a 

apreciação dos valores estabelecidos para os parâmetros constantes do modelo, bem 

como a definição da unidade elementar mínima de contratação de circuitos de 

interligação em IpC. Neste sentido, considerou-se desajustado prosseguir com a 

alteração automática das mensalidades associadas às unidades mínimas de 

capacidade por via de alteração dos preços de interligação temporizada. 

Nas condições descritas, e atendendo a que: (i) a reanálise do modelo de IpC irá rever 

as condições actuais podendo implicar a fixação de novos preços; (ii) a aplicação 

automática de novos preços de IpC por via da alteração dos preços da interligação 

temporizada a partir de 15.04.2010 não seria adequada, uma vez que  

consubstanciaria uma alteração de preços a vigorar em tempo reduzido; o ICP-

ANACOM considera ser mais prudente e adequado manter o entendimento 

apresentado no SPD.  

Por último e no que respeita ao comentário da Onitelecom relativo ao facto de o 

modelo de IpC não constituir uma alternativa viável à interligação temporizada devido 

ao custo de overflow, que considera elevadíssimo releva-se que não é objectivo desta 

Autoridade estabelecer um modelo de IpC que privilegie o incorrecto planeamento da 
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interligação, devendo os operadores que utilizem ou pretendam utilizar esta 

modalidade de interligação efectuar um planeamento adequado, aplicando-se 

naturalmente penalizações ao tráfego em overflow. Não obstante, a avaliação do 

modelo, nomeadamente ao nível de melhor constituir uma alternativa ao modelo de 

interligação temporizada, é matéria em apreciação na referida reanálise em curso. 

 

4.3. Preço do serviço de facturação, cobrança e risco de não cobrança 

a. Sentido provável de decisão de 15.04.2010  

82. Releva-se que em alterações futuras a implementar nos preços para o serviço de 

facturação, cobrança e risco de não cobrança poder-se-á actualizar o custo 

associado ao risco de não cobrança com base nos resultados de custeio anuais 

mais recentes disponíveis, sendo deste modo assegurada a transferência, para os 

operadores que utilizam este serviço, do impacto de alterações tarifárias de 

retalho que venham a ocorrer, embora com algum atraso face ao ano a que se 

referem. Sem prejuízo, considera-se que tal atraso é justificável face à maior 

objectividade da informação de base. Note-se, não obstante, ser expectável que 

os resultados do SCA da PTC no que se refere a esta componente representem 

adequadamente a evolução tarifária entretanto ocorrida.  

85. Nas condições descritas, o preço máximo de facturação, cobrança e risco de não 

cobrança é de 3,00 cêntimos de euro, por chamada, para todos os serviços (em 

particular, para os serviços de chamadas com custos partilhados, em que o custo 

a suportar pelo chamador é inferior ou igual a Local PTC (tal como definido no 

tarifário para os clientes residenciais da PTC e para os restantes serviços 

especiais não gratuitos). Tal representa variações de aproximadamente 3,4% e -

5,4%, respectivamente, para cada um dos serviços identificados, face aos preços 

em vigor na PRI 2009. 

86. Recorda-se ainda que, conforme veiculado pelo ICP-ANACOM em ocasiões 

anteriores, as entidades interessadas poderão negociar livremente a 

desagregação do serviço de facturação e cobrança (que inclui uma componente 

relativa ao risco de não cobrança) nos serviços individuais de facturação e 

cobrança e risco de não cobrança, não se afigurando, no entanto, proporcional 

impor tal obrigação à PTC. 
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87. Face ao exposto, atendendo à relevância dos resultados de custeio no que se 

refere em particular à componente de custo associada ao risco de não cobrança, 

e atendendo a que os resultados anuais disponibilizados pela PTC não detalham 

especificamente os custos associados à provisão para suportar o risco de não 

cobrança, considera-se importante que a PTC remeta a esta Autoridade, 

juntamente com os resultados de custeio para cada exercício, informação relativa 

ao mapa de movimentos da provisão para cada ano, detalhando e explicando os 

principais movimentos que compõem o reforço da provisão no exercício 

respectivo, possibilitando desta forma a realização de uma análise mais detalhada 

relativa à razoabilidade do valor apresentado pela PTC. 

 

b. Respostas recebidas 

A Sonaecom reforça os comentários efectuados no âmbito da PRI 2009 insistindo 

novamente para que o ICP-ANACOM determine a inaplicabilidade de qualquer preço 

associado ao serviço de facturação e cobrança no tráfego originado em postos 

públicos para serviços não gratuitos, uma vez que não existe emissão de factura e o 

risco de cobrança é nulo. Na sequência do entendimento do ICP-ANACOM proferido 

nesse contexto, a Sonaecom solicita esclarecimentos adicionais quanto às situações 

que em concreto justificam a cobrança do serviço de facturação e cobrança no tráfego 

originado em postos públicos. 

A Sonaecom insiste também em que não existe qualquer justificação técnica ou 

operacional para que o serviço de facturação e cobrança prestado pela PTC não 

inclua os serviços para Internet dial-up, pelo que, à semelhança do exposto no âmbito 

da PRI 2009, volta a defender a sua inclusão neste serviço. 

Por último, a Sonaecom solicita esclarecimentos adicionais sobre a referência feita no 

ponto 82 do SPD à possibilidade de actualização do custo associado ao risco de não 

cobrança com base nos resultados de custeio anuais mais recentes. 

A ZON TV Cabo considera que a alteração proposta pelo ICP-ANACOM configura 

uma evolução positiva dos preços dos serviços de facturação, cobrança e risco de não 

cobrança e opõe-se categoricamente à proposta de agravamentos dos preços 

preconizada pela PTC. 

Por seu lado, a PTC discorda da opção do Regulador de assumir uma redução anual 

de 5% para estimar os custos directos e conjuntos para 2010, insistindo que a opção 
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correcta seria a utilização dos resultados do SCA. A PTC lembra também ter 

efectuado uma análise exaustiva do serviço de facturação e cobrança que submeteu 

ao ICP-ANACOM no processo que conduziu ao SPD em apreciação.  

A PTC apresenta ainda as razões que explicam os aumentos registados no custo 

unitário das actividades listadas, designadamente: no caso das actividades Fn 

(relacionadas com o processo de facturar e cobrar o cliente final da PTC - retalho) o 

aumento deve-se à evolução do total de chamadas originadas e facturadas na rede da 

PTC; com relação às actividades FnFI (actividades grossistas, associadas ao processo 

de facturar e cobrar o OPS) e as restantes actividades FI (restantes actividades 

grossistas), a razão prende-se com a significativa redução do volume de chamadas 

não gratuitas efectuadas pelos clientes PTC destinadas a serviços não geográficos 

dos OPS cujos custos são maioritariamente fixos, pelo que os custos unitários sobem 

de modo muito significativo. Assim, com base nos valores apresentados e explicações 

facultadas, a PTC defende que ao invés de uma redução do custo unitário deste 

serviço, dever-se-á prever o seu agravamento. 

 

c. Entendimento ICP-ANACOM 

Relativamente à inclusão no serviço de facturação e cobrança na PRI dos serviços de 

Internet dial-up, o ICP-ANACOM reitera o entendimento expresso no âmbito das 

alterações a introduzir na PRI 2009. Em particular, considera-se não terem sido 

apresentados dados concretos que suscitem a necessidade de proceder a alterações 

nas condições estabelecidas para esses serviços no âmbito da Proposta de referência 

de acesso à internet (PRAI), relevando-se que estes serviços se encontram numa fase 

de declínio acentuado (entre o primeiro trimestre de 2007 e o último trimestre de 2009 

verificou-se uma redução dos minutos cursados no âmbito da PRAI de 

aproximadamente 86%). 

Quanto à proposta da Sonaecom relativa à não aplicação de um preço de facturação e 

cobrança no tráfego originado em postos públicos para serviços não gratuitos, o ICP-

ANACOM nota que, em princípio, existem efectivamente custos associados à 

cobrança neste tipo de tráfego, uma vez que, apesar de não existir risco de não 

cobrança, tal como a Sonaecom refere, existem custos associados à facturação, 

nomeadamente no que se refere à contabilização do tráfego correspondente à 

utilização dos postos públicos e aos processos de acerto de contas a nível grossista, 

uma vez que a receita de retalho pertence ao OPS detentor do número. Sem prejuízo 
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de análise futura para a fixação de um preço específico para esta situação, entende-se 

que no momento actual não será aceitável a supressão do preço em causa.  

Quanto aos esclarecimentos solicitados pela Sonaecom relativamente à referência 

feita no ponto 82 do SPD à possibilidade de actualização do custo associado ao risco 

de não cobrança com base nos resultados de custeio anuais mais recentes, esclarece-

se que tal actualização se refere à utilização dos dados de custeio anuais mais 

recentes disponíveis, relativos, em particular, ao custo associado ao risco de não 

cobrança, com vista a definir os preços aplicáveis ao serviço de facturação, cobrança 

e risco de não cobrança, no âmbito de futuras alterações à PRI. Nota-se que, 

conforme se referiu no SPD, os preços definidos têm por base duas componentes: a 

actividade de facturar e cobrar e o risco de não cobrança, tendo-se considerado, no 

tocante a este último, ser adequado assumir para 2010 o valor verificado nos 

resultados de custeio de 2008.  

No que se refere à consideração de uma redução anual de 5% nos custos directos e 

conjuntos unitários, como forma de estimar os custos para 2010, o ICP-ANACOM nota 

que, de acordo com a evolução dos custos apresentada no SPD e reproduzida no 

gráfico seguinte, a variação média dos custos unitários directos e conjuntos verificada 

no período 2005-08 se consubstancia em 4.1%, tendo mesmo atingido -10.8% em 

2008. 

Gráfico 1 - Custos directos e conjuntos (c. contabilístico) verificados no período 2005-2008 (IIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (FIC) Valores em Euro por chamada. Fonte: PTC. 

Entende-se, não obstante que, conforme referido anteriormente, a redução anual dos 

custos unitários directos e conjuntos de 5% representa adequadamente a diminuição 

anual dos custos unitários decorrentes da actividade de um operador eficiente, 
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constituindo um incentivo à promoção da eficiência e sendo ainda expectável que a 

política de curtailment seguida pela PTC nos últimos anos se traduza também num 

aumento de eficiência, consistindo, genericamente, na linha metodológica usualmente 

aplicada. Considera-se deste modo tratar-se de um valor objectivo adequado com 

vista a promover a própria eficiência da PTC no desenvolvimento dos serviços de 

interligação, que são essenciais para o desenvolvimento de uma concorrência efectiva 

no mercado dos serviços telefónicos. 

Relativamente ao referido pela PTC quanto à evolução das quantidades e seu impacto 

nos custos unitários (em particular, a diminuição das quantidades e consequente 

aumento dos custos unitários), é de relevar que em 2008, e face ao ano anterior, 

apesar de ter ocorrido uma diminuição significativa das quantidades 

(aproximadamente (IIC)   FIC)), se verificou também uma diminuição dos custos 

unitários de aproximadamente 11%, pelo que não é evidente a relação referida pela 

PTC. 

Nota-se ainda que a metodologia de análise aplicada nas revisões anuais da PRI e, no 

caso em particular dos preços dos serviços de facturação e cobrança, é utilizada há 

um período de tempo considerável, entendendo-se que será de considerar uma 

eventual alteração da presente metodologia. Face ao exposto, o ICP-ANACOM 

mantém o entendimento expresso no âmbito do SPD. 

4.4. Preços de chamadas originadas em postos públicos 

a. Sentido provável de decisão de 15.04.2010  

100. Nas condições descritas entende-se que nesta matéria deve ser considerada, 

em primeira análise, a aproximação que tem vindo a ser seguida desde a PRI 

2008, designadamente: (i) que a majoração do preço de originação de 

chamadas efectuadas em postos públicos deve ser vista em ligação com o 

mecanismo de “price-cap” estabelecido ao nível dos mercados retalhistas de 

banda estreita, nomeadamente a relação de 1 para 3 estabelecida nas 

chamadas intra-rede PTC entre os preços das chamadas originadas em postos 

públicos da PTC e as chamadas originadas nos pontos de assinantes5; (ii) que 

se devem utilizar os mesmos princípios subjacentes ao valor de 1,5 fixado na 

deliberação de 19.01.2001 relativa à PRI 2001, considerando-se adequado fixar 

                                                           
5
 Conforme estabelecido na deliberação de 14.12.2004 relativa à imposição de obrigações na área de mercados retalhistas 

de banda estreita. 
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um factor de majoração, em linha com a relação verificada entre os proveitos 

obtidos em postos públicos e em postos de assinante associados a 

comunicações na rede fixa (local e nacional). 

102. Tendo em conta que a relação entre os custos decorrentes da exploração de 

postos públicos e os relativos a postos de assinante se agravou de 2007 para 

2008, afastando-se da relação de 4, considera-se adequado fixar novo aumento 

do factor de majoração no decurso de 2010. 

103. Deste modo, considera-se que o factor de majoração a aplicar ao preço de 

originação de chamadas em postos públicos deve ser de 4,50 a partir de 1 de 

Julho de 2010.  

 

b. Respostas recebidas 

Todos os OPS (Cabovisão, Sonaecom, Vodafone e ZON TV Cabo) que apresentaram 

posição específica sobre a proposta de aumento do factor de majoração aplicável às 

chamadas originadas em postos públicos, manifestaram-se contra o aumento 

proposto. 

A Sonaecom volta a considerar extemporânea a decisão de aumentar de novo o 

factor de majoração a aplicar ao preço de originação de chamadas em postos 

públicos quando, de acordo com a informação apresentada no próprio SPD, regista-

se uma notória diminuição dos custos associados aos postos públicos. No mesmo 

sentido, a Sonaecom faz notar que no período de Janeiro de 2008 a Julho de 2010 

este factor sofreu um agravamento de 300% e sugere que qualquer aumento do 

factor seja precedido de uma avaliação do seu impacto. Neste contexto, a Sonaecom 

reitera os comentários feitos no âmbito do SPD da PRI 2009, nomeadamente que “a 

diminuição das margens associadas aos postos públicos não é alheia à própria PTC 

dado que este operador é um importante player no negócio de cartões virtuais”.  

A Sonaecom apela, ainda, a: (i) que seja garantido que a PTC reflecte nas suas 

ofertas de cartões virtuais de chamadas a majoração que aplica aos outros 

operadores nas chamadas originadas em postos públicos, solicitando, neste contexto, 

que o ICP-ANACOM informe acerca das diligências desenvolvidas no sentido de 

garantir a transparência e não discriminação na oferta de cartões virtuais; (ii) que seja 

clarificada a forma como está a ser contabilizado no SCA da PTC o tráfego de cartões 
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virtuais da PTC; (iii) que seja clarificado se os proveitos associados aos postos 

públicos incorporam as receitas provenientes de publicidade nesses postos, 

entendendo que tal deve ser considerado na análise das margens obtidas com a 

exploração dos postos públicos.   

Por último e num âmbito mais lato, a Sonaecom solicita esclarecimentos por parte do 

ICP-ANACOM sobre a compatibilização entre a aplicação de um factor de majoração, 

como forma de compensar a degradação das margens deste tráfego em sede da PRI, 

e a consideração da oferta de postos públicos no âmbito do serviço universal.  

A ZON TV Cabo entende que o agravamento do factor de majoração pode constituir 

uma clara manutenção da subsidiação do serviço disponibilizado pela PTC. Muito 

embora esclareça não estar no negócio dos cartões virtuais, a ZON TV Cabo 

considera que a medida irá conduzir à destruição do negócio de operadores de menor 

dimensão, mercado este onde a PTC possui uma posição destacada. 

A Cabovisão considera que o factor de majoração deve recair essencialmente sobre o 

tráfego que mais contribui para os resultados negativos de exploração. Sugere ainda 

que o eventual défice de exploração dos postos públicos deve ser compensado 

através da majoração retalhista e não por via da receita grossista. Finalmente, a 

Cabovisão apelida de prematura a decisão de aplicar um novo factor de majoração 

considerando que estará para breve uma decisão quanto à inclusão ou não dos 

postos públicos no âmbito do SU e que, caso o SU continue a incluir os postos 

públicos, os custos com a sua prestação devem ser considerados no cálculo dos 

Custos líquidos decorrentes da prestação do serviço universal (CLSU). 

A Vodafone reitera que, a existir um factor de majoração, ele deveria incidir sobre o 

tráfego responsável pelas margens negativas do serviço. Em particular, a Vodafone 

solicita que seja analisado o tráfego destinado a Numeração não geográfica (NNG) de 

operadores do grupo PT e, caso o peso do tráfego para numeração do grupo PT seja 

o mais significativo, a Vodafone considera inaceitável que sejam então os 

concorrentes da PTC a suportar preços de originação majorados, uma vez que estes 

condicionam a sua capacidade de concorrer com os preços de retalho das ofertas da 

PTC desenhadas para os postos públicos. A Vodafone questiona ainda a justificação 

dada para o aumento dos custos de exploração dos postos públicos tendo em conta 

que, pelo contrário, se deveria verificar uma redução desses custos em face de 

políticas implementadas pela PTC de redução do número de postos públicos e 

correcção de situações na origem desses custos. 
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Pelas razões acima, a Vodafone rejeita a proposta do ICP-ANACOM de incremento 

do factor de majoração e entende que o eventual défice de exploração dos postos 

públicos deve ser compensado através da majoração retalhista de todo o tráfego 

saído dos postos públicos e não através da majoração da receita grossista no tráfego 

dirigido a NNG. 

A PTC considera que a revisão do factor de majoração é uma medida positiva, 

contudo defende, como abordagem mais adequada para a definição do preço do 

tráfego dos postos públicos, a adição de um valor fixo ao valor dos preços em 

telefones particulares e não por aplicar um factor multiplicativo conforme propõe o 

Regulador, uma vez que entende que os custos adicionais que tem com a prestação 

do serviço de postos públicos (essencialmente associados ao equipamento) é 

independente do tráfego.  

Para a PTC, calcular o factor de majoração com base no rácio entre as tarifas 

praticadas no mercado de retalho intra-rede PTC nos postos públicos e as tarifas 

praticadas no mercado de retalho intra-rede PTC nos postos particulares, atendendo 

nomeadamente à disparidade de valores por minuto entre os preços de retalho e os 

preços de interligação, não permite uma remuneração adequada da utilização da 

infra-estrutura.  

A PTC invoca ainda que o preço de originação agora fixado é várias vezes menor que 

o custo que calculou para esta situação, com grave prejuízo quer em termos 

financeiros quer em termos de desvantagem competitiva. 

c. Entendimento ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM reconhece que a fixação do factor de majoração a aplicar ao preço 

de originação de chamadas efectuadas em postos públicos é matéria complexa, 

sendo que na sua fixação o Regulador procurou obter o necessário equilíbrio entre 

não afectar de modo significativo o mercado de serviços prestados por outros 

operadores/prestadores suportados em numeração não geográfica (nomeadamente 

cartões virtuais de chamadas) e não agravar o nível das margens negativas da PTC 

relativas às chamadas originadas em postos públicos. 

Relativamente às observações da Sonaecom sobre as diligências efectuadas pelo 

ICP-ANACOM de modo a assegurar a transparência e a não discriminação na oferta 

de cartões virtuais de chamadas, considera-se que se trata de uma questão que não 

é possível ser tratada no âmbito deste documento. 
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Relativamente aos comentários apresentados sobre a adequabilidade de fixar um 

factor de majoração e a sua relação com os custos a avaliar em sede de cálculo dos 

CLSU cumpre referir que, no âmbito do SU, o negócio dos postos públicos apresenta 

duas diferenças significativas face ao serviço fixo de telefone: não beneficia de 

qualquer receita fixa ligada ao acesso (assinatura), estando assim a totalidade das 

suas receitas dependentes do tráfego (de retalho e grossista) e apresenta custos 

adicionais (de investimento e de exploração) associados aos equipamentos 

necessários à prestação do serviço. Estas diferenças justificam que existam margens 

diferentes entre aqueles dois serviços e, por isso, a necessidade de aplicação de um 

factor de majoração no preço de originação de chamadas efectuadas a partir dos 

postos públicos face ao preço de retalho das chamadas do STF.  

A avaliação da adequação dessa majoração deve ser, em última análise, assegurada 

em sede de análise dos custos líquidos associados à prestação do SU, no caso, do 

serviço de postos públicos. No entanto, na análise realizada no âmbito da presente 

decisão, o ICP-ANACOM, com base na informação disponível, procura assegurar que 

existe um adequado equilíbrio entre receitas e custos na originação de chamadas a 

partir de postos públicos. 

É por isso que a análise que a Vodafone advoga como necessária realizar neste 

domínio, foi já efectuada pelo ICP-ANACOM com base no detalhe do perfil de 

utilização dos postos públicos (em termos de custos e proveitos). 

No que respeita à defesa da PTC da aplicação de uma majoração fixa ao preço de 

retalho, reconhece-se, tal como aconteceu em anteriores relatórios de audiência 

prévia da PRI (2007 e 2008) que os custos adicionais associados aos postos públicos 

são independentes do tráfego cursado. No entanto, entende-se que a opção seguida 

pelo ICP-ANACOM se encontra alinhada com a abordagem seguida para o retalho, 

em que é também utilizado um factor multiplicativo em relação ao tráfego, 

constituindo assim, no momento presente, a abordagem mais adequada e coerente. 

Acresce que se os referidos custos adicionais são independentes do tráfego, também 

o são em relação às chamadas. 

Informa-se ainda, em resposta à questão colocada pela Sonaecom e pela Vodafone, 

que a matéria relativa às receitas de publicidade associadas aos postos públicos será 

analisada oportunamente por esta Autoridade. 

No que respeita à proposta avançada pela Vodafone de o défice de exploração dos 

postos públicos ser compensado através da majoração retalhista de todo o tráfego 
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saído dos postos públicos e não através da receita grossista, o ICP-ANACOM faz 

notar que, há que ter em conta, os efeitos directos dessa medida nos consumidores 

finais do SU de postos públicos, sendo que se considera justificável que seja 

imputado a nível grossista parte do défice do serviço de postos públicos. Caso tal não 

acontecesse, poder-se-ia estar perante uma situação em que os consumidores do SU 

de postos públicos estariam a subsidiar os operadores que utilizam os serviços 

grossistas associados aos postos públicos.  

Em conclusão, considera-se que se encontra justificada a necessidade de aumentar o 

actual de factor de majoração conforme proposto no SPD, sendo a solução que 

permite alcançar o melhor equilíbrio nesta matéria. 

4.5. Preços de activação da portabilidade  

a. Sentido provável de decisão de 15.04.2010  

119. (...) a exemplo do processo seguido em anteriores PRI, fixam-se os valores para 

a portação de blocos de números (de 10 a 99 números e para mais de 100 

números) com base na média da UE (sem incluir Portugal), como acima 

indicado, e determina-se o preço aplicável para a portação de blocos de 

números de 1 a 9 números (incluindo a portação de número individual) tendo em 

conta a estimativa de custos para 2010 referida na tabela 29 (IIC-PTC         

(FIC), os preços associados à portação de blocos de números (de 10 a 99 

números e para mais de 100 números) e o peso de números portados da PTC 

como operador doador, nos anos de 2008 e 2009, em cada nível6. Obtém-se que 

o preço para a portação de blocos de números de 1 a 9 números (incluindo a 

portação de número individual) deverá ser de 4,59 Euro, o qual se considera 

permitir uma margem razoável para fazer face a um nível razoável de custos 

comuns e compara favoravelmente com as práticas correntes europeias. 

120. A tabela seguinte sintetiza os preços máximos definidos para a activação da 

portação por número a vigorarem a partir de 15 de Abril de 2010.  

                                                           
6
 Optou-se por utilizar a média relativa aos anos de 2008 e 2009 e não unicamente a do ano mais recente (2009), uma vez 

que  no ano de 2009 se verificou uma alteração muito significativa da distribuição dos números portados em que a PTC é a 
entidade doadora entre portações individuais, blocos de números 1 a 9 , 10 a 99 e iguais ou superiores a 100. Note-se que, 
tendo em conta o histórico, a situação verificada em 2009 foi atípica, pelo que, dado o seu impacto na definição dos preços 
do serviço de portabilidade do número, considerou-se apropriado adoptar a média dos dois anos. 
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Tabela 4 - Preços máximos de activação da portação por número 

 Preço actual Preço máximo PRI2010 (a vigorar a 
partir de 15.04.2010) 

Variação percentual 

Portação individual 4,01 4,59 +15% 

Blocos de números 1 a 9 4,01 4,59 +15% 

Blocos de números 10 a 99 1,47 1,59 +8% 

Blocos de números ≥100 0,73 0,74 +1% 

Valores em Euro. 

121. Note-se que os preços máximos assim definidos representam, em termos 

médios (considerando os ponderadores 2008-09), uma variação global de 

13,8%. 

 

b. Respostas recebidas 

Três OPS (Cabovisão, Vodafone e ZON TV Cabo) discordam do aumento de preços 

proposto no SPD, a Sonaecom solicita melhor clarificação por parte do Regulador e a 

PTC discorda da metodologia seguida pelo ICP-ANACOM na fixação dos preços do 

serviço de portabilidade do número. 

Em síntese, estes operadores tecem ainda os seguintes comentários: 

A Cabovisão alerta para as seguintes situações que justificariam uma inversão da 

proposta no sentido de prever uma redução dos preços da portabilidade: (i) as 

alterações propostas invertem a tendência de anos anteriores; (ii) a importância desta 

facilidade para os utilizadores finais; (iii) o aumento significativo das portações de 

números. 

A Sonaecom considera ser necessário que o ICP-ANACOM clarifique as motivações 

que sustentam a decisão de proceder a um aumento médio de 13,8%, questionando, 

em particular, a razão que motivou o aumento dos custos comuns quando, de acordo 

com os elementos apresentados no SPD, se assiste a uma tendência de decréscimo 

dos custos directos e conjuntos. Não é, por isso claro para a Sonaecom que o 

ajustamento do preço médio ao custo médio resulte num aumento de preços. 

A Vodafone considera, que o aumento de preços proposto pelo ICP-ANACOM é 

excessivo e dificilmente justificado, nomeadamente, em face do acréscimo da 

quantidade de números portados, dos ganhos de experiência e da melhoria de 

processos que deveria resultar numa redução do custo unitário. Quantitativamente, e 
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de acordo com os cálculos deste operador com base em dados dos últimos doze 

meses, o preço médio de portação da PTC, quando é doadora, é de aproximadamente 

(IIC)          (FIC). Adicionalmente, a Vodafone aponta ainda o regime de 

compensações definido no Regulamento da Portabilidade como outro factor que 

concorre para fazer aumentar os proveitos deste serviço para a PTC. Neste sentido, 

considera a Vodafone que o ICP-ANACOM deverá incluir nas margens deste serviço a 

projecção de receitas de compensações que a PTC tem vindo a facturar, o que 

permitiria uma comparação mais favorável dos preços a praticar pela PTC com o de 

outros operadores internacionais.  

A ZON TV Cabo, que expressa um “profundo desacordo” face ao aumento previsto 

nos preços (em particular os das portações individuais e blocos menores), propõe a 

manutenção dos preços actualmente em vigor e uma redução do preço máximo por 

portação nos blocos de números até 9 na ordem dos 50% com vista a fomentar o 

processo de portabilidade nas micro e pequenas empresas. As razões apresentadas 

são: (i) o impacto negativo que o aumento proposto terá sobre o mercado retalhista, 

mercado que, actualmente e na sua generalidade, não integra a cobrança ao cliente 

final do custo administrativo da portação; (ii) o contributo positivo da retirada da 

barreira do preço retalhista para a gestão mais eficiente do plano de numeração 

permitindo, ao mesmo tempo, que os operadores prestem um melhor serviço ao 

cliente; (iii) a previsão de que nos próximos anos a quantidade de números portados 

deverá ter uma evolução positiva contribuindo para a redução dos custos unitários 

directos deste serviço suportados pelo operador histórico; (iv) o nível dos custos muito 

significativo que os operadores suportam actualmente com a plataforma de 

portabilidade e com os custos a pagar ao principal operador doador. 

A PTC refere, uma vez mais, não concordar com a metodologia adoptada pelo ICP-

ANACOM no que respeita à estimação dos custos criticando, em particular, o facto de 

esta se basear em benchmarks internacionais. Releva ainda que propôs uma 

metodologia que permite apurar o preço médio de portação de um número individual 

orientado ao custo médio do serviço, o que não tem vindo a ser aceite pelo ICP-

ANACOM, que considera estar a ir para além da actividade de regulação, 

configurando uma “anulação completa da liberdade tarifária do agente regulado”. 

A PTC lamenta ainda que o Regulador não tenha analisado igualmente os proveitos 

deste serviço, sendo que da análise efectuada por esta empresa decorre que, desde 

2007, o proveito tem sido inferior ao custo, apresentando margens negativas nos 
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últimos três anos de (IIC)                                                                                    (FIC), 

situação que a PTC conclui que se manterá em 2010 se forem fixados os preços 

propostos no SPD. A PTC estima um proveito médio por portação no ano de 2010 de 

(IIC)        (FIC) valor esse inferior ao custo estimado pelo ICP-ANACOM (IIC)        

(FIC). Em face desta análise, a PTC insiste na proposta de preços que já havia 

apresentado. 

 

c. Entendimento ICP-ANACOM 

Conforme apresentado no SPD, os custos directos e conjuntos referentes à 

portabilidade do número, têm registado flutuações muito significativas no período de 

2003 a 2008, registando-se uma variação anual mínima de -59% e máxima de 6%, 

conforme se apresenta no gráfico seguinte. 

Gráfico 2 – Variação dos custos directos e conjuntos face ao ano anterior, conforme dados do SCA da 

PTC de 2003 a 2008 

 

Fonte: SCA da PTC. 

Releva-se também que as decisões adoptadas pelo ICP-ANACOM no âmbito do 

estabelecimento dos preços máximos de portabilidade do número a vigorar em cada 

ano têm procurado estabelecer a orientação efectiva dos preços para os custos 

incorridos, sendo que as margens que se vêm efectivamente a verificar poderão 

sempre sofrer desvios face ao objectivo do ICP-ANACOM, dado que esses preços 

máximos têm em conta, nomeadamente, estimativas de custos unitários, elaboradas 

com base em pressupostos que têm em consideração o histórico e a projecção da 
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actividade. No entanto, face à elevada volatilidade das quantidades, fortemente 

influenciadoras dos pressupostos, tem-se vindo a assistir a igual volatilidade nos 

custos unitários associados à portação, o que explica que, considerando também uma 

abordagem de orientação aos custos, os preços desta prestação tenham vindo a 

revelar oscilações significativas no passado recente, facto que se mantém na 

presente análise. No entanto é de sublinhar que o ICP-ANACOM, atentas as 

obrigações definidas, não pode fixar os preços da portação de números de forma a 

minimizar o custo suportado pelos operadores que recorrem a esta facilidade, tendo 

antes que atender ao nível de custos efectivamente suportados pela PTC na 

prestação do serviço. 

Verifica-se também que se vem a assistir desde o 2º trimestre de 2009 a uma 

diminuição das quantidades de números portados em que a PTC é a doadora 

prevendo-se uma estabilização para o ano 2010. 

Por outro lado, o ICP-ANACOM não baseia a sua análise exclusivamente na 

avaliação dos custos associados à portação, avaliando também a situação verificada 

noutros países da UE. Neste domínio, observa-se que: 

 o preço da portabilidade por número individual actualmente em vigor (4,01 

euros) compara muito favoravelmente com a média da UE (que é de 7,05 

euros – média UE sem Portugal), sendo que o valor avançado no SPD (4,59 

euros) continua a comparar muito favoravelmente com essa média. Em 

termos de posicionamento, Portugal encontra-se actualmente na 6ª posição 

mais favorável, sendo que passará a estar na 7ª com a alteração proposta. 

 os preços da portabilidade em blocos em Portugal encontram-se muito 

próximos dos valores da média da EU sem Portugal. 

Saliente-se ainda que, conforme relevado no ponto 6 do SPD, o momento actual 

representa o fim de um ciclo de análise para os serviços integrados no âmbito da PRI, 

procurando-se manter genericamente a linha metodológica usualmente aplicada. No 

novo ciclo, o ICP-ANACOM procurará definir metodologias que assegurem uma maior 

estabilidade na evolução do preço deste tipo de serviços, cujos custos unitários estão 

fortemente dependentes das quantidades. 

Atendendo ao contexto acima descrito, o ICP-ANACOM considera adequado manter 

o proposto nesta matéria no SPD, ou seja: 
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 seguir a aproximação que tem vindo a ser adoptada de fixação dos valores 

para a portação de blocos de números (de 10 a 99 números e para mais de 

100 números) com base na média da UE (sem incluir Portugal); 

 determinação do preço aplicável para a portação de blocos de números de 1 a 

9 números (incluindo a portação de número individual) tendo em conta: (i) a 

estimativa de custos para 2010 efectuada e devidamente apresentada na 

tabela 30 do SPD (IIC)                  (FIC); (ii) os preços associados à portação 

de blocos de números (de 10 a 99 números e para mais de 100 números); (iii) 

o peso de números portados da PTC como operador doador, nos anos de 

2008 e 2009, em cada nível.  

No que respeita ao comentário da PTC de que a metodologia do ICP-ANACOM ao 

fixar os preços para a portabilidade por número individual e para a portabilidade por 

número em blocos, constitui “uma anulação completa da liberdade tarifária do agente 

regulado”, é entendimento desta Autoridade que face à importância que assume a 

portação em blocos e à necessidade de assegurar que os preços praticados incluem 

um efectivo desconto face às economias de escala inerentes à portação de gamas de 

números, a acção do ICP-ANACOM não resulta como uma interferência regulatória 

desproporcionada. Note-se ainda que esta tem vindo a ser a prática seguida por 

outros Reguladores, nomeadamente a Bélgica, França, Irlanda e Itália.  

Relativamente à referência efectuada sobre o regime das compensações definido no 

Regulamento da Portabilidade considera-se que não é apropriado equacionar na 

fixação de preços da portabilidade um eventual aumento de proveitos da PTC por via 

destas compensações que, note-se, só ocorrem em situações de violação dos 

procedimentos previstos no Regulamento que, julgamos, todos pretendem minimizar.  

 

4.6. Preço de activação da Pré-selecção 

a. Sentido provável de decisão de 15.04.2010  

123. (...) a proposta da PTC assenta na previsão da continuação de decréscimos nos 

volumes de pré-selecções e no aumento dos custos da componente de pessoal, 

por via dos ganhos e perdas actuariais e do acréscimo dos custos de 

outsourcing de suporte comercial, o que resultaria no aumento do custo unitário 

deste serviço. Reconhecendo este operador a incerteza associada às 
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estimativas de custos deste serviço, informa que irá analisar em profundidade os 

seus custos, em particular para o ano de 2009. 

128. Atendendo à redução significativa do número de activações de pré-selecção que 

se tem assistido nos últimos anos e ao impacto que essa situação tem nos 

custos unitários do serviço de activação de pré-selecção, não se considera 

apropriado considerar as estimativas do ICP-ANACOM para 2010 com base nos 

valores do SCA de 2008 aplicando a metodologia usual (redução de 5% nos 

custos unitários directos conjuntos, relativa a ganhos de eficiência e 

considerando ainda um mark-up de 10% sobre o valor estimado, o qual se 

considera suficiente para fazer face a um nível razoável de custos comuns).  

129. É ainda de referir que as descidas significativas que se têm vindo a verificar nos 

volumes de activações de pré-selecção desde 2006, acompanhadas da 

incerteza associada ao desenvolvimento do mercado, justificam prudência na 

decisão a tomar quanto ao preço a ser fixado, pelo que devem ser privilegiadas 

as opções que representem um menor factor disruptivo face às condições de 

mercado que vinham a ser praticadas até à data. 

131. Assim, e atendendo nomeadamente: (i) às variações muito significativas nos 

custos unitários apresentados no SCA; (ii) à existência de uma tendência de 

clara diminuição do número de activações de pré-selecção; (iii) ao exposto 

anteriormente no que se refere ao facto de que o momento actual representa o 

final de um ciclo de análises de mercado, e (iv) à necessidade de dar 

previsibilidade ao mercado quanto às condições a vigorar, considera o ICP-

ANACOM dever limitar o aumento do preço a vigorar na PRI de 2010 a 20%, 

fixando deste modo o preço máximo de activação de pré-selecção em €3,82, o 

que corresponde ao preço do 7º país da UE 15 (ver gráfico anterior).  

 

b. Respostas recebidas 

A Sonaecom, embora referindo não poder pronunciar-se em concreto sobre o aumento 

dos custos por não ter acesso ao SCA da PTC, demonstra estranheza pelo facto de a 

própria PTC reconhecer a incerteza associada às estimativas de custos deste serviço. 

Nota ainda a Sonaecom que o acréscimo do preço da activação da pré-selecção 

proposto no SPD contribuirá de forma determinante para a consolidação da tendência 

de estrangulamento e redução do mercado de acesso indirecto, sendo que o acesso 
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indirecto continua a ser, em algumas zonas do território nacional, a única alternativa 

para consagrar algum benefício para os consumidores do STF da liberalização do 

sector das comunicações electrónicas. Deste modo, e sublinhando que nos últimos 3 

anos o preço deste serviço foi sujeito a um aumento de 64%, este operador solicita 

que o ICP-ANACOM reveja a sua posição. 

A PTC volta a contestar a metodologia adoptada pelo ICP-ANACOM focando em 

particular a não consideração dos custos comuns e a sua substituição por um markup 

de 10% e a consideração de redução anual de 5% nos custos directos e conjuntos. A 

PTC considera novamente que o Regulador estará a abusar do seu poder 

discricionário ao limitar o aumento do preço a vigorar na PRI de 2010 a 20% quando 

estimou o custo num valor muito superior, estando assim a PTC a “subsidiar” os OPS 

alternativos e sem uma indicação clara de quando o desequilíbrio em causa será 

resolvido. Em alternativa, e de modo a minimizar o que considera ser uma situação de 

subsidiação dos OPS, a PTC propõe que, como mínimo, seja definido um glide-path 

ascendente que permita ao longo de 2010 o ajuste gradual do preço de activação da 

pré-selecção ao respectivo custo. 

 

c. Entendimento ICP-ANACOM 

A PTC baseia a sua proposta de preço para o serviço de pré-selecção nos custos 

incorridos com a prestação deste serviço em 2008, mencionando que existe incerteza 

sobre a redução de custos com o pessoal no 2º semestre de 2009 e que pretende 

efectuar uma análise exaustiva aos custos deste serviço. Assim, nota-se que a 

proposta de preço deste operador para a prestação deste serviço não se baseou nas 

estimativas de custo para 2009 e 2010. Sobre está matéria, importa ainda referir que o 

ICP-ANACOM aguarda as conclusões sobre o levantamento que esta empresa se 

propõe efectuar aos custos deste serviço.  

Relativamente à metodologia adoptada pelo ICP-ANACOM para estimar os custos 

unitários do serviço de pré-selecção, esclarece-se que, conforme referido no 

documento do SPD, o ICP-ANACOM apesar de apresentar os seus cálculos com base 

na metodologia usual na tabela 32, entendeu não ser apropriado considerar as suas 

estimativas para 2010 com base nos valores do SCA de 2008, mantendo por isso a 

aplicação da metodologia usual. 
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No que respeita à proposta de preço máximo de activação da pré-selecção ponderou-

se, por um lado o impacte do aumento deste preço no mercado de acesso indirecto, e 

por outro lado o facto do preço deste serviço dever obedecer ao princípio de 

orientação dos preços para os custos.   

O ICP-ANACOM reconhece que a proposta de preço associado à pré-selecção é 

inferior à soma dos custos directos e conjuntos unitários observados em 2008. 

Contudo atendendo à necessidade de dar previsibilidade ao mercado quanto às 

condições a vigorar, considera-se que a acção regulatória deve privilegiar as opções 

que representem um menor factor disruptivo face às condições de mercado que 

vinham a ser praticadas até à data.   

 A PTC propõe ainda a definição de um glide-path que permita ajustar gradualmente o 

preço de activação da pré-selecção ao respectivo custo. Apesar de se reconhecer que 

o aumento dos preços por esta via permitiria assegurar alguma previsibilidade no 

mercado, atendendo à incerteza associada ao desenvolvimento do mercado e sendo 

este um momento em que o regulador se prepara uma efectuar uma reflexão profunda 

sobre a metodologia de cálculo dos preços de interligação, entende-se, neste 

momento, desadequado o recurso a um glide path para a fixação de preços futuros. 

 

4.7. Outros Assuntos 

4.7.1. Aplicação retroactiva dos preços e medidas compensatórias  

a. Respostas recebidas 

Sobre a aplicação retroactiva, questão que surge associada ao facto de a publicação do 

SPD acontecer já no decurso do ano a que dizem respeito os preços de interligação a 

aplicar, a Sonaecom defende que os custos de interligação associados ao ano corrente 

não devem, no seu conjunto, ser impactados por atrasos administrativos. Advoga, por 

isso, que o atraso na publicação do SPD deverá ser compensado com um decréscimo 

adicional que compense a aplicação tardia dos novos preços. A mesma opinião é 

também partilhada pela Onitelecom, que defende que a aplicação das novas taxas de 

interligação para 2010 a partir de 15.04.2010 “se traduz numa receita extra por parte do 

incumbente, financiada pelos operadores de menor dimensão”. A  AR Telecom, que 

defende que as condições deveriam de facto ser aplicadas desde 01.01.2010, 
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sublinhando que tal deveria acontecer preferencialmente sem necessidade de efeitos 

retroactivos sobretudo quando haja lugar a subidas de preços. 

Por seu lado a PTC manifesta o seu total desacordo ao que considera ser a aplicação 

retroactiva dos novos preços de interligação os quais, a manter-se a decisão prevista no 

SPD, vigoram desde 15.04.2010. Na opinião da PTC esta prática atenta aos princípios 

jurídicos elementares, designadamente o da segurança e da certeza jurídicas, ao mesmo 

tempo que não beneficiam o consumidor final na medida em que os preços de retalho 

não são aplicáveis com retroactividade. 

 

b. Entendimento ICP-ANACOM  

Relativamente à possibilidade de aplicação retroactiva dos preços máximos definidos 

pelo ICP-ANACOM, releva-se que a Lei das Comunicações Electrónicas (LCE – Lei nº 

5/2004, de 10 de Fevereiro) permite expressamente, no nº 3 do artigo 68º, que a 

Autoridade Reguladora Nacional determine alterações às ofertas de referência 

publicadas, como é o caso da PRI, com efeitos retroactivos, por forma a tornar efectivas 

as obrigações impostas.  

O artigo em causa exige explicitamente que a retroactividade de tais alterações vise 

tornar efectivas as obrigações que são impostas ao abrigo do disposto no artigo 66.º da 

LCE. Atendendo a que esse artigo lista todas as obrigações que podem ser impostas aos 

operadores com poder de mercado significativo nos mercados grossistas, incluindo de 

forma genérica a obrigação de controlo de preços [alínea e) do número 1 do artigo 66.º7], 

a possibilidade de impor retroactivamente preços de originação e de terminação está 

abrangida pelo artigo em causa. 

Sem prejuízo, o ICP-ANACOM considera que, uma vez que a aplicação da 

retroactividade a 01.01.2010 não beneficiaria directamente o consumidor final, dado que 

                                                           
7
 “1 - Compete à ARN determinar a imposição, manutenção, alteração ou supressão das seguintes 

obrigações em matéria de acesso ou interligação aplicáveis às empresas declaradas com poder de mercado 
significativo: 

a) Obrigação de transparência na publicação de informações, incluindo propostas de referência, nos 
termos dos artigos 67.º a 69.º;  

b) Obrigação de não discriminação na oferta de acesso e interligação e na respectiva prestação de 
informações, nos termos do artigo 70.º; 

c) Obrigação de separação de contas quanto a actividades específicas relacionadas com o acesso e 
ou a interligação, nos termos do artigo 71.º; 

d) Obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso, nos termos do artigo 72.º; 
e) Obrigação de controlo de preços e de contabilização de custos, nos termos dos artigos 74.º a 76.º” 
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os preços de retalho não são aplicáveis com retroactividade, os seus benefícios não 

seriam suficientes para compensar os efeitos menos positivos quanto ao que se pretende 

transmitir ao mercado, nomeadamente em termos de estabelecimento de condições 

estáveis que permitam aos operadores efectuar os seus investimentos e opções 

estratégicas com algum grau de certeza relativamente às condições grossistas a que 

serão sujeitos num determinado período. Assim, considera-se justificável e equilibrada a 

aplicação de retroactividade somente à data de aprovação do sentido provável da 

deliberação referente a esta matéria. 

4.7.2. Aplicação dos preços PRI aos operadores do grupo PT que não a PTC 

a. Respostas recebidas 

A Ar Telecom, Sonaecom e ZON TV Cabo, defendem que as empresas do grupo PT 

deverão também estar sujeitas ao tarifário de interligação definido pela PRI decorrente, 

designadamente das obrigações fixadas na deliberação do ICP-ANACOM de 17.12.2004 

relativa à imposição de obrigações nos mercados grossistas de terminação de chamadas 

na rede telefónica pública num local fixo e solicitam que o ICP-ANACOM clarifique o seu 

entendimento acerca desta matéria. 

A AR Telecom, em particular, sublinha a importância dos preços PRI serem também 

aplicáveis às empresas do grupo PT que prestam serviços telefónicos em local fixo, 

nomeadamente à TMN e à numeração correspondente à ex-PT.Com (actualmente 

fundida na PTC). Em relação à aplicação dos preços PRI à TMN, a AR Telecom recorda 

o entendimento veiculado pelo ICP-ANACOM no Relatório da Consulta sobre a PRI 2008 

e 2009: “essa matéria será tratada autonomamente, conforme referido no Relatório de 

Consulta relativo à deliberação de Oferta de um novo serviço de comunicações 

electrónicas pela TMN”.  

A Sonaecom releva ainda que se devem aplicar todas as condições estipuladas na PRI e 

relativas a todos os serviços nela incluídos a todas as empresas do grupo PT. Nesse 

sentido, recorda que (IIC)                                                                                                                  

(FIC). 

A ZON TV Cabo salienta que não se verifica o cumprimento por parte da PT Prime e da 

TMN das obrigações de transparência, não discriminação e controlo de preços fixados na 

referida deliberação de 17.12.2004.   
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b. Entendimento ICP-ANACOM  

A complexidade da matéria justifica que seja tratada em sede autónoma.  

4.7.3. Preços de terminação da chamada nas redes de outros operadores fixos 

a. Respostas recebidas 

A PTC reitera os comentários efectuados em sede do SPD da PRI 2009 nos quais 

solicitou a intervenção do ICP-ANACOM relativamente aos preços de terminação de 

chamada praticados pelos operadores fixos alternativos, salientando em particular que 

esta situação lhe tem trazido avultados prejuízos. Nota ainda que, com a nova descida 

dos preços de terminação da PRI, o desequilíbrio já existente será agravado bem como a 

magnitude do incumprimento por parte dos OPS relativamente à deliberação de 

17.12.2004, considerando que urge resolver esta matéria.  

 

b. Entendimento ICP-ANACOM  

A regulação dos preços de terminação de chamadas nas redes de outros operadores 

fixos que não as empresas do Grupo PT é matéria específica e autónoma à presente 

deliberação sobre a PRI, à semelhança de idêntica decisão tomada sobre a taxa de 

retenção dos preços de terminação nas redes móveis, por parte de operadores fixos. 

Informa-se ainda a este respeito que o ICP-ANACOM tem vindo a acompanhar e a 

verificar a conformidade dos tarifários dos OPS referentes às terminações fixas com as 

obrigações de controlo de preços impostas. Será dada prioridade à resolução desta 

matéria. 

 

4.7.4. Condições aplicáveis aos serviços VOIP 

a. Respostas recebidas 

A AR Telecom refere não ver justificação para que o tráfego destinado à numeração 30 

não esteja aberto na rede PTC para acesso indirecto tendo em conta a definição de 

tráfego elegível para acesso indirecto constante no artigo 3º do Regulamento de selecção 

e pré-selecção nº1/2006 alterado pelo 268/2008. A este propósito, a AR Telecom recorda 

que o ICP-ANACOM, no relatório da Consulta relativa à PRI 2008 e à PRI 2009 refere 

que, embora seja tema fora do âmbito da PRI, se “encontra a analisar esta questão, pelo 

que se prevê a adopção a breve prazo de uma tomada de posição sobre a matéria” e 
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solicita novamente que seja clarificado que este tipo de tráfego se inclui na definição de 

elegibilidade para o acesso indirecto.  

Por seu lado a Sonaecom, defendendo o seu entendimento de que o tarifário de 

interligação se aplica ao serviço VOIP, solicita que o Regulador clarifique se os serviços 

de VOIP do grupo PT estão limitados aos preços previstos na PRI sem prejuízo da 

necessária adaptação dos níveis de interligação disponibilizados na PRI para a estrutura 

de interligação do serviço VOIP.  

 

b. Entendimento ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM esclarece que a elegibilidade da gama 30 e a questão relativa ao 

serviço VOIP se encontram fora do âmbito da PRI estando, por esse motivo, a ser 

analisadas em sede autónoma. 

 

 

4.7.5. Serviços de gestão, operação e manutenção 

a. Respostas recebidas 

A Sonaecom alerta para a necessidade de uma decisão do ICP-ANACOM sobre os 

serviços de gestão, operação e manutenção visando uma descida dos respectivos 

preços. A esse respeito, a Sonaecom recorda que o ICP-ANACOM no SPD relativo à PRI 

2008 convidou os agentes do mercado a transmitirem contributos sobre a matéria, sendo 

que na deliberação de 16.05.2008 o Regulador referiu que estes serviços seriam 

analisados de forma autónoma, estranhando assim esta entidade que, decorridos mais 

de dois anos, não tenha havido nenhuma evolução. Neste contexto, a Sonaecom reitera 

os comentários enviados no passado. 

A PTC refere que se encontra a aguardar a conclusão da análise do ICP-ANACOM sobre 

os serviços de gestão, operação e manutenção, e demonstra estranheza pelo facto de o 

Regulador nada ter referido sobre o tema no SPD. 

 

b. Entendimento ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM encontra-se a reflectir sobre esta matéria, que comporta uma elevada 

componente técnica. 
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4.7.6. Estrutura de interligação definida na PRI 

a. Respostas recebidas 

A Vodafone alerta novamente para a necessidade de simplificar o processo de 

interligação com vista a uma utilização mais eficiente dos recursos dos operadores, por 

considerar que a interligação definida na PRI é complexa e ineficiente no que respeita ao 

número de centrais e dos meios físicos para aceder, com tarifa local, a uma determinada 

central. 

Adicionalmente, a Vodafone apela à revisão da estrutura de pontos de interligação da 

PTC tendo em conta a progressiva transição da rede da PTC para uma RNG, a qual 

deverá ser reflectida ao nível da estrutura dos pontos de interligação. 

Também a ZON TV Cabo sublinha a importância de se começar a adaptar a estrutura de 

interligação da PTC aos desenvolvimentos tecnológicos, à migração para protocolo IP 

mas, e em especial, à evolução para redes core de nova geração.  

 

b. Entendimento ICP-ANACOM  

A simplificação do processo de interligação sugerida que, designadamente, assentaria na 

revisão do número de centrais e meios físicos necessários para que os OPS acedam à 

rede da PTC, o ICP-ANACOM reitera que, em conformidade com a informação que 

detém, não considera que existam fundamentos que justifiquem, no momento presente, 

alterar o que tem vindo a ser adoptado nesta matéria. A este respeito, é de relevar que, 

recorrendo ao critério baseado na densidade populacional, a cobertura global de 

unidades de comutação parece ser razoável, nomeadamente face à comparação com a 

situação ao nível internacional. 

No que respeita às RNG e respectiva influência sobre a estrutura de interligação da rede 

da PTC, o ICP-ANACOM concorda que esta é uma situação actual e relevante que, por 

esse motivo, tem vindo a ser acompanhada pelo Regulador. Contudo, e não obstante 

prosseguir-se com esse acompanhamento da evolução da rede da PTC, sublinha-se que, 

no quadro actual, a Oferta de referência de interligação (ORI) terá de reflectir a estrutura 

da rede da PTC em cada momento. 
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4.7.7. Inclusão no sistema de gestão do PNN de informação sobre interligação 

a. Respostas recebidas 

A ZON TV Cabo sugere que, no âmbito da aquisição e implementação de um sistema de 

informação para gestão do PNN seja contemplada a possibilidade de incluir o plano de 

numeração da PTC e respectiva distribuição por comutadores em formato electrónico 

(Excel ou “.csv”). A ZON TV Cabo justifica que esta informação é extremamente relevante 

no desenvolvimento e gestão das matrizes que permitem validar a aplicação dos tarifários 

apresentados. 

 

b. Entendimento ICP-ANACOM  

A informação sobre o plano de numeração da PTC e respectiva distribuição por 

comutadores, decorrente da obrigação de transparência na publicitação de informação, é 

já actualmente publicitada por aquele operador. De sublinhar que o anexo 1 integra a 

informação referida pela ZON TV Cabo embora tenha vindo a ser disponibilizada em 

formato pdf.  

Tendo em conta a sugestão da ZON TV Cabo de que essa informação possa passar a 

ser disponibilizada em Excel ou “.csv”., bem como a constatação de que se trata de 

informação que cabe à PTC divulgar em conformidade com a obrigação de transparência, 

o ICP-ANACOM recomenda à PTC que, na escolha do formato, tenha em devida conta 

as necessidades dos outros operadores, matéria que o ICP-ANACOM irá acompanhar.  

Mais se informa que a Solução de gestão de numeração (SGN) que o ICP-ANACOM 

adquiriu e que se encontra em fase de implementação, não será relevante neste 

contexto, na medida em que, à semelhança do sistema de gestão usado actualmente, irá 

disponibilizar informação relativa ao plano de numeração conforme definido na 

Recomendação E.164 da UIT-T e não especificamente a informação relativa ao plano de 

numeração da PTC e respectiva distribuição por comutadores. 
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5. Conclusão 

Pelas razões apresentadas nos capítulos anteriores, o ICP-ANACOM conclui que se 

deverá manter o conteúdo do SPD sobre as condições da PRI a vigorar em 2010, que por 

isso não carece de qualquer alteração de substância.  

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa às condições da PRI a 

vigorar em 2010. 
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Anexo I 

Lista de acrónimos e abreviaturas 

FIC Fim de informação confidencial 

IPC Interligação por Capacidade 

LCE 

LRIC 

Lei das Comunicações Electrónicas 

Custos incrementais de longo prazo 

MGC 

OPS 

ORI 

Modelo geral de custeio 

Outros prestadores de serviços 

Oferta de referência de interligação 

PNN Plano nacional de numeração 

PRI Proposta de referência de interligação 

RNG Redes de nova geração 

SCA Sistema de contabilidade analítica 

SFT 

 

SGN 

Serviço fixo de telefone 

 

Solução de gestão de numeração 

SPD Sentido provável de decisão 

SU Serviço universal 

VOIP Voz sobre o protocolo Internet 
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Anexo II 

Lista de operadores  

AR TELECOM AR Telecom – Acessos e Rede de Telecomunicações, S. A. 

CABOVISÃO Cabovisão - Sociedade de Televisão por Cabo, S. A 

COLT TELECOM Colt Telecom - Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda. 

ONITELECOM OniTelecom – Infocomunicações, S. A. 

PTC PT Comunicações, S. A. 

SONAECOM Sonaecom – Serviços de Comunicações, S. A. 

VODAFONE Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S. A. 

ZON TV CABO ZON TV Cabo Portugal, S. A. 
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Anexo III 

Lista de outras entidades/organizações 

CE Comissão Europeia 

ICP-ANACOM Autoridade Nacional das Comunicações Electrónicas 

 

 


