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I - ENQUADRAMENTO 
 
Na sequência de uma solicitação do ICP-ANACOM de 09/11/2004, a PT Comunicações, S.A. 
(PTC) apresentou ao ICP-ANACOM, em 03/12/2004, um projecto para a Proposta de Referência 
de Interligação 2005 (PRI 2005). 
 
Analisada a proposta e sua fundamentação, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM 
aprovou, em 30/12/04, o sentido provável de decisão relativo às alterações a adoptar no âmbito 
da PRI 20051.  
 
As entidades interessadas foram notificadas para, no prazo de 10 dias úteis, se pronunciarem 
sobre o mesmo, em conformidade com o previsto nos artigos 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo.  
 
Na sequência da consulta, receberam-se comentários da PTC2, da OniTelecom - 
Infocomunicações, S.A. (ONI)3, da SonaeCom SGPS, S.A. (SONAECOM)4, da Telemilénio - 
Comunicações, S.A. (TELE2)5, da COLT Telecom Portugal (COLT)6, Radiodifusão Portuguesa 
S.A. (RDP)7, RenTelecom  Comunicações S.A. (RenTelecom)8, Grupo SGC Telecom 
(representando a Jazztel, a Netvoice e a WTS)9 e da Associação dos Operadores de 
Telecomunicações (APRITEL)10 (vide Anexo). 
 
No presente documento, apresenta-se uma síntese das respostas recebidas e o entendimento 
actual desta Autoridade sobre as questões levantadas. Dado o carácter sintético deste documento, 
a sua análise não dispensa a consulta integral das respostas. 
 
 
II - APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
 
A. Respostas recebidas 
 
A generalidade das entidades, com excepção da PTC e da RDP (a qual não tem comentários), 
mostra-se favorável ao sentido provável de decisão, considerando no entanto que a redução dos 
preços de interligação terá ficado aquém das expectativas. A RenTelecom felicita esta decisão, 
por representar um melhor equilíbrio do mercado, não efectuando comentários adicionais.   
 
A ONI entende que o ICP-ANACOM deveria proceder à publicação célere dos elementos 
mínimos a observar na definição da tarifa plana de interligação, definindo prazos concretos para 
a operacionalização da mesma, que não deveriam exceder o final do primeiro semestre de 2005. 
A SonaeCom refere que a apresentação das condições de fornecimento deste serviço no âmbito 
da decisão PRI seria positiva. Em concordância, a APRITEL defende calendário preciso e 
detalhado para implementação da tarifa plana de interligação. 
                                                 
1 Doravante designado “sentido provável da deliberação” (http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=212222 
2 Carta datada de 13/01/2005, com entrada E01681/2005. 
3 Carta datada de 17/01/2005, com entrada E02027/2005. 
4 Carta datada de 17/01/2005, com entrada E2083/2005. 
5 Carta datada de 13/01/2005, com entrada E01652/2005. 
6 Carta datada de 04/01/2005, com entrada E00841/2005. 
7 Carta datada de 11/01/2005, com entrada E02120/2004. 
8 Carta datada de 14/01/2005, com entrada E02277/2005. 
9 Carta datada de 25/01/2005, com entrada E03394/2005. 
10 Carta datada de 17/01/2005, com entrada E02024/2005. 
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B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
É entendimento do ICP-ANACOM que o sentido provável de decisão se encontra 
adequadamente fundamentado, tendo sido ponderadas, na definição dos preços máximos, as 
estimativas apresentadas pela PTC, os resultados do sistema de custeio e o posicionamento de 
Portugal no contexto das práticas correntes na União Europeia. 
 
A imposição de um modelo de tarifa plana de interligação foi introduzida recentemente no 
âmbito da imposição de obrigações nos mercados grossistas de originação e terminação de 
chamadas na rede telefónica pública num local fixo11, como medida de concretização da 
obrigação de não-discriminação. Neste contexto, o ICP-ANACOM colocará à discussão, até 
final do primeiro semestre de 2005, linhas orientadoras para a alteração da PRI de modo a que 
esta inclua a oferta de interligação por capacidade a disponibilizar pela PTC e monitorizará a 
implementação desta medida. 
 
 
III – APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 
 
3.1. Análise dos Custos  
 
A. Respostas recebidas 
 
(i) Metodologia de valorização do capital 
 
A PTC apresenta estimativas de custos diferenciadas de acordo com a metodologia da 
valorização do capital (valor decorrente das diversas fases de privatização da empresa – a qual 
privilegia), e valor contabilístico. 
 
(ii) Custos de Curtailment 
 
Relativamente ao curtailment, a PTC nota que as estimativas do ICP-ANACOM referentes ao 
montante a recuperar através dos serviços de interligação prestados em 2005 se coadunam com a 
metodologia de amortização destes custos a 8 anos, como consta da Deliberação de 16/03/0412. 
 
(iii) Modelo previsional 
 
Para a PTC, não são razoáveis as reservas sobre a evolução dos custos unitários apresentados por 
si, uma vez que: (i) esta resultaria de um modelo previsional anualmente auditado pelo ICP-
ANACOM; (ii) os valores apresentados pelo ICP-ANACOM não seriam os mais correctos. 
Quanto ao impacto sobre os custos, é a evolução da globalidade do tráfego que utiliza a infra-
estrutura que deveria ser, segundo a PTC, considerada, e não apenas a evolução do tráfego de 
interligação. 
 
Essa empresa considera ainda que os preços definidos pelo ICP-ANACOM têm como base uma 
redução anual dos custos unitários directos e conjuntos de 5% (parâmetro este indicado pela PTC 
previamente à implementação do modelo previsional e num período de expansão do sector) e em 
que os custos unitários comuns sem curtailment se mantêm constantes. No quadro actual, em que 
                                                 
11 http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=211423. 
12 http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=209242.  
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a redução do tráfego é superior ao aumento da eficiência na utilização dos recursos, decorre que 
a redução do volume de produção poderia traduzir-se num aumento dos custos unitários.  
 
A PTC entende ainda que o recurso a comparações internacionais de preços constitui apenas uma 
forma acessória de aferir a sua razoabilidade, uma vez que o critério principal é o da orientação 
para os custos. 
 
A SonaeCom considera que a obrigação de transparência imposta ao Grupo PT nos mercados 
grossistas de banda estreita é incompatível com uma ausência de informação sobre custos no 
documento de fundamentação da decisão. A ONI refere ainda que a fixação de preços com base 
nas conclusões do sistema de custeio da PTC poderá não ser a mais adequada, uma vez que os 
pressupostos associados àquele modelo não teriam sido recomendados pela UE.  
 
(iv) Outros aspectos 
 
A PTC menciona que o ICP-ANACOM compara valores de 2003 e 2005 calculados com base 
em metodologias de capital diferentes, notando que os custos unitários estimados para os 
serviços de originação e terminação de chamadas se encontrariam trocados (Tabela 4 do 
documento de análise do sentido provável da deliberação). Refere ainda que os custos unitários 
para o serviço de originação e terminação de chamadas em 2003 apresentados pelo ICP-
ANACOM estariam subavaliados, uma vez que os custos unitários globais teriam sido 
recalculados utilizando a estrutura de tráfego estimada para  2005, originando custos unitários 
mais baixos e desvios de 2003 para 2005 mais elevados. 
 
Face ao exposto, esta empresa solicita que o ICP-ANACOM reavalie os preços máximos 
definidos no sentido provável da deliberação, tendo por base as estimativas de custos unitários 
que resultam do modelo previsional do SCA para a definição dos preços de interligação a vigorar 
em 2005.  
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
(i) Metodologia de valorização do capital 
 
Em relação à metodologia da valorização do custo de capital, a posição da ANACOM, conforme 
reiteradamente veiculado à PTC, é considerar unicamente a avaliação do capital pelo seu valor 
contabilístico, pelo que as estimativas baseadas noutros pressupostos não são relevadas na 
apreciação da decisão a tomar. 
 
(ii) Custos de Curtailment 
 
No que se refere aos custos de curtailment, o ICP-ANACOM reitera o seu entendimento de que, 
dado o carácter de médio/longo prazo da política de curtailment, poderá vir a equacionar-se a 
recuperação destes custos num horizonte temporal mais alargado, quando forem visíveis os 
resultados, em termos de competitividade, racionalização e eficiência, desta política. Assim, 
entende-se que os preços máximos definidos no sentido provável da deliberação para os serviços 
de interligação se consubstanciam actualmente numa margem que se afigura suficiente para fazer 
face aos custos decorrentes da política de curtailment que a PTC propõe seguir. 
 
De notar ainda que o ICP-ANACOM já reconheceu, em anos anteriores, esforços significativos 
decorrentes da política de curtailment, por parte da PTC, que se consubstanciam em diversos 
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anos de investimentos, com tendência para se manter elevado, sem que no entanto se tenha 
verificado um paralelismo em termos de eficiência. 
 
(iii) Modelo previsional 
 
O ICP-ANACOM regista a posição da ONI e da SONAECOM referente aos resultados do 
sistema de custeio e à sua utilização como base para estimar custos incorridos no fornecimento 
dos serviços de interligação e no tocante aos princípios desse sistema. 
 
Não obstante, e reconhecendo as limitações inerentes aos resultados obtidos através do sistema 
de custeio (relacionadas nomeadamente com a base de custos históricos e totalmente 
distribuídos), entende-se que estes se consubstanciam num indicador importante dos custos 
efectivamente incorridos pela PTC. Note-se, no entanto, que a metodologia adoptada pelo ICP-
ANACOM se pauta pela apreciação de uma globalidade de factores, nomeadamente, e além dos 
resultados do sistema de custeio já referidos, as práticas correntes europeias e a sua evolução 
esperada em 2005, o progresso verificado nos mercados de retalho a jusante e a melhoria das 
condições concorrenciais. 
 
Novamente se reitera que a descrição do sistema de contabilidade analítica – caracterização 
global e descrição da metodologia está disponível para consulta no serviço de atendimento ao 
público do ICP ANACOM. Quanto ao reporte dos dados de custeio é confidencial e não pode ser 
disponibilizado pelo ICP-ANACOM.  
 
No que se refere à análise e comparação de preços a nível europeu, apesar de com a 
Recomendação 2002/175/CE, de 22 de Fevereiro, a Comissão Europeia ter abandonado a 
publicação de melhores práticas por considerar que a generalidade dos Estados-Membros já se 
encontrava próxima do intervalo definido pelas melhores práticas, e se encontravam disponíveis 
modelos de custeio que permitiam definir preços de interligação orientados para os custos sem 
recurso às melhores práticas, a situação em Portugal apresenta particularidades que justificam a 
sua manutenção, nomeadamente: (i) não se encontram disponíveis sistemas de custeio assentes 
nos princípios estabelecidos na Recomendação 98/195/CE, em especial, que permitam a 
avaliação de custos de interligação numa base incremental; (ii) os preços de interligação da PTC 
não se encontram ainda entre as melhores práticas. 
 
Relativamente ao “modelo previsional” adoptado pela PTC, e às estimativas de custos unitários 
apresentadas dele decorrentes, não se conhecem os pressupostos em que se baseia, relevando-se 
o facto de os inputs utilizados nesse modelo não terem sido validados por esta Autoridade. Sem 
prejuízo de uma possível análise desse “modelo previsional” utilizado pela PTC, o ICP-
ANACOM considera que a metodologia adoptada por esta Autoridade permite uma apreciação 
global do nível de custos incorrido pela PTC. Com efeito, entende-se que a abordagem utilizada 
na análise é simples e transparente, notando-se a sua aderência à situação observada, como o 
demonstra a evolução dos custos unitários directos e conjuntos, para os serviços de interligação, 
entre 2003 e 2004, de acordo com os resultados do sistema de contabilidade analítica da PTC – 
vide Tabela infra. 

 

Confidencial 

(...) 
Tabela 1. Variação dos custos directos e conjuntos unitários, de 2003 para o primeiro semestre de 2004 (confidencial). 
Fonte: Cálculo ANACOM com base nos resultados do SCA da PTC. 
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De notar ainda que a PTC apresenta, em sede da audiência efectuada relativa ao sentido provável 
da deliberação, dados de custo que não encontram correspondência com os apresentados a esta 
Autoridade através de carta de 03/12/200413, na qual apresentou a sua proposta de preços a 
praticar na PRI 2005, sem apresentar uma justificação clara e inequívoca desta alteração. 
 
Face ao exposto, o ICP-ANACOM considera que a metodologia adoptada na definição de preços 
máximos permite uma maior aderência à situação real, sendo os pressupostos adoptados por esta 
Autoridade corroborados pelos dados de custeio da própria PTC. 
 
Releva-se ainda o entendimento desta Autoridade relativamente às obrigações a impor à PTC nos 
mercados de originação e terminação de chamadas14, no qual se considerou que, tendo em 
consideração as condições associadas ao mercado de interligação, nomeadamente a rápida 
evolução de variáveis com influência directa nos preços praticados, como sejam os volumes de 
tráfego, o número de operadores em actividade, a variedade de serviços oferecidos, entre outras, 
a revisão anual dos preços, até ser possível a implementação do modelo LRIC, deve ter por base 
a evolução e as expectativas relacionadas com a eficiência produtiva e alocativa por parte do 
operador com PMS. Em conformidade com a referida Deliberação, o ICP-ANACOM entende 
que a metodologia adoptada é a que melhor permite promover a eficácia, possibilitando uma 
aproximação efectiva e gradual ao modelo LRIC. 
 
(iv) Outros aspectos 
 
No tocante à gralha identificada na Tabela 4 do documento de análise do sentido provável da 
deliberação o ICP-ANACOM acolhe a sua correcção, esclarecendo que tal não tem impacto 
sobre a análise efectuada.  
 
3.2.  Preços de Interligação 
 
Os preços máximos definidos pelo ICP-ANACOM consubstanciam-se numa redução média 
global dos preços de, aproximadamente, 10%, derivada da redução dos preços de interligação e 
do alargamento da duração do horário económico em 2 horas. A PTC corrobora o valor estimado 
da redução de preços. 
 
 
 
 
3.2.1 Preço médio global por minuto de interligação 
 
A redução dos preços de interligação traduz-se numa redução do valor de activação das 
chamadas em 0.05 cêntimos de Euro e numa diminuição de 1% no preço por minuto para todos 
os níveis. 
 
A. Respostas recebidas 
 
A PTC solicita a revisão dos preços máximos definidos pelo ICP-ANACOM, visto que tais 
preços acarretariam prejuízos de aproximadamente um milhão de Euros. Considera também que 

                                                 
13 Carta com entrada E39716/2004. 
14 http://www.anacom.pt/streaming/decisao_final.pdf?categoryId=121019&contentId=246822&field=ATTACHED_FILE.  

 5



os preços da interligação local são, no contexto europeu, competitivos, referindo não concordar 
com a especificação dos valores de activação de chamada e do horário económico. 
 
A generalidade dos operadores (com excepção da PTC), considera positivo o alargamento do 
horário económico e a redução dos preços. No entanto, considera que as reduções nos preços por 
minuto de terminação e de originação deveriam ser mais  significativas, nomeadamente (segundo 
a ONI e a APRITEL), para estimular mais a concorrência e garantir um alinhamento com as 
melhores práticas europeias. 
 
Em particular, a ONI, a SonaeCom, a Vodafone e a APRITEL entendem a necessidade de 
fomentar o investimento, por parte dos OOLs, em infra-estrutura própria, poderia ser 
concretizado através de uma diminuição mais significativa de preços a nível Local em relação 
aos restantes níveis (segundo a ONI, de modo a permitir um desvio na ordem dos 40%), 
referindo ainda a SonaeCom que a PTC beneficia de economias de escala superiores  nesse nível 
de interligação, devido ao aumento da utilização deste serviço. 
 
A Vodafone questiona a manutenção de um valor de activação de chamada na estrutura tarifária, 
tendo em consideração o facto de esta não ser uma prática comum a todos os Estados-Membros e 
que a PRI deveria ser modificada por forma a ser regulada a margem permitida à PTC no tráfego 
fixo-móvel.  
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
A redução dos preços de interligação, conforme descrito no sentido provável de decisão, é 
aproximadamente 10%. O ICP-ANACOM considera que a redução dos preços incrementais por 
minuto é uma das variáveis que influencia a redução dos preços, relevando, no entanto, que a 
redução do valor da activação e o alargamento do horário contribuem de igual modo para a 
descida dos preços de interligação.  
 
No tocante à actuação sobre a interligação Local, esta Autoridade nota ter reduzido os preços de 
interligação atendendo às estimativas de custos e às práticas correntes da UE, com as quais se 
tem procurado convergir. Conforme se pode constatar na Tabela 2, os preços máximos definidos 
pelo ICP-ANACOM para os serviços de originação e terminação de chamada para integrar a PRI 
2005, considerando uma duração média de 3 minutos, consubstanciam-se numa maior 
aproximação à média europeia, passando a coincidir com a média ou estar ligeiramente abaixo 
desta. 
 

Tabela 2. Comparação, em termos de desvios dos preços face à média comunitária, entre a situação correspondente aos preços 
estabelecidos na PRI 2004, e os preços máximos definidos pelo ICP-ANACOM para a PRI 2005. 

Terminação de chamada Originação de chamada 
Local Trânsito Simples Trânsito Duplo Local Trânsito Simples Trânsito Duplo  

HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE 

PRI 2004 1.2% -6.2% 2.9% -4.65% 0.8% -3.8% 0.4% -6.6% 1.5% -5.9% 0.0% -4.3% 

PRI 2005  -1.3% -9.8% 0.1% -7.22% -0.9% -6.5% -2.0% -10.1% -1.2% -8.4% -1.8% -7.0% 

Fonte: Cálculo ANACOM com base em informação recolhida entre Outubro e Dezembro de 2004. 
 
Isto verifica-se mesmo num contexto em que é esperado que a própria média europeia se reduza 
em 2005, conforme sugere a evolução da mesma (vide gráficos infra). 
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Gráficos I e II. Evolução dos média europeia, para uma chamada de 3 minutos, em horário normal. 
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Fonte: Cálculo ANACOM com base em informação relativa a preços recolhida a nível europeu. 
 
 De destacar ser no nível de interligação Local que se regista um maior desvio em relação à 
média comunitária, o que revela uma maior necessidade de alinhamento dos preços praticados 
neste nível de interligação, em relação aos restantes.  
 
A Tabela 3, reproduzindo os dados constantes da análise de suporte ao sentido provável da 
deliberação, permite verificar que o preço máximo definido pelo ICP-ANACOM implica um 
posicionamento de Portugal, em todos os níveis de interligação, ao nível da média comunitária. 
 

Tabela 3. Comparação dos preços máximos ANACOM para a PRI 2005 com as práticas correntes da União Europeia (preços 
em cêntimos de Euro por minuto para uma chamada de 3 minutos) 

TERMINAÇÃO DE CHAMADA ORIGINAÇÃO DE CHAMADA 
Local Trânsito Simples Trânsito Duplo Local Trânsito Simples Trânsito Duplo Cêntimos de Euro 

por minuto 
 
 
 

Países 
HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE HN HE 

Alemanha 0,590 0,400 0,960 0,640 1,520 0,990 0,590 0,400 0,960 0,640 1,520 0,990 

Áustria 0,850 0,500 1,300 0,720 2,250 0,870 0,850 0,500 1,300 0,720 2,250 0,870 

Bélgica 0,699 0,367 1,008 0,528 1,258 0,660 0,699 0,367 1,008 0,528 1,008 0,528 

Dinamarca 0,428 0,268 0,665 0,412 0,845 0,526 0,486 0,299 0,665 0,412 0,845 0,526 

Espanha 0,710 0,420 1,050 0,630 2,140 1,290 0,710 0,420 1,050 0,630 2,140 1,290 

Finlândia 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 

França 0,534 0,344 1,002 0,646 1,248 0,805 0,534 0,344 1,002 0,646 1,248 0,805 

Grécia 0,655 0,655 1,166 1,166 2,590 2,590 0,655 0,655 1,166 1,166 2,590 2,590 

Holanda 0,707 0,447 0,900 0,550 1,150 0,700 0,700 0,430 1,060 0,660 1,500 0,870 

Irlanda 0,579 0,323 0,891 0,497 1,198 0,667 0,562 0,313 0,880 0,490 1,078 0,601 

Itália  0,469 0,334 0,836 0,594 1,376 0,975 0,469 0,334 0,836 0,594 1,376 0,975 

Luxemburgo 0,923 0,460 0,923 0,460 1,240 0,627 0,923 0,460 0,923 0,460 1,240 0,627 
Preços máximos 

ANACOM 0,680 0,430 0,973 0,613 1,467 0,907 0,680 0,430 0,973 0,613 1,467 0,907 

Reino Unido 0,395 0,181 0,564 0,258 1,517 0,694 0,435 0,199 0,604 0,276 1,712 0,784 

Suécia 0,677 0,547 0,910 0,720 0,970 0,760 0,677 0,547 0,910 0,720 0,970 0,760 

Média UE (s/PT) 0,689 0,477 0,972 0,661 1,481 0,970 0,694 0,478 0,985 0,669 1,493 0,975 

Desvio PT face à 
média  -1,3% -9,8% 0,1% -7,22% -0,9% -6,5% -2,0% -10,1% -1,2% -8,4% -1,8% -6,9% 
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Média excluindo 
extremos e PT 0,652 0,422 0,968 0,630 1,441 0,872 0,655 0,422 0,980 0,639 1,456 0,877 

Desvio PT face à 
média excluindo 

extremos 
4,3% 1,9% 0,6% - 2,7% 1,8% 4,0% 3,9% 1,8% -0,7% -4,0% 0,8% 3,4% 

Fonte: Cálculo ANACOM com base em informação recolhida entre Outubro e Dezembro de 2004. 
 
De notar ainda a evolução verificada nos preços dos serviços de interligação, de 2000 até à data, 
conforme ilustrado nos Gráficos III e IV. Registe-se que, entre 2000 e 2004, se verificaram 
reduções de 31%, 40% e 43%, na interligação Local, Trânsito Simples e Trânsito Duplo, 
respectivamente, para o serviço de terminação, enquanto que as variações verificadas para o 
serviço de originação de chamada foram, em conformidade, de 42%, 49% e 57%. 
 
 

Gráficos III e IV. Evolução dos preços médios por minuto, para uma chamada de 3 minutos, em horário normal. 
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Fonte: Cálculo ANACOM com base nos preços inscritos na PRI de cada ano. 
 
O ICP-ANACOM considera que os preços máximos, tal como definidos, constituem o equilíbrio 
possível, no momento, entre (i) a necessidade de promover incentivos aos operadores que 
investem em infra-estrutura própria; (ii) a necessidade de promover uma concorrência efectiva e 
sustentada; (iii) o alinhamento com as práticas correntes europeias. 
 
Relativamente à proposta de inclusão na PRI da margem da PTC no tráfego Fixo-Móvel, o ICP-
ANACOM esclarece que, não sendo esta associada à prestação por esse operador de um serviço 
de interligação, a PRI não constituirá a sede indicada para regular tal matéria. Releva-se ainda 
que o ICP-ANACOM definiu já a sua posição relativamente a esta matéria na deliberação 
referente à imposição de obrigações nos mercados retalhistas de banda estreita15, em que se 
refere que, os valores de retenção das empresas do Grupo PT no fornecimento de serviços fixo-
móvel - considerando a persistência de problemas concorrenciais nesta área, bem como a 
insuficiência das obrigações impostas a nível grossista na resolução de tais problemas, e como 
forma de contribuir para a defesa dos interesses dos consumidores, limitando ou evitando o 
desenvolvimento de barreiras ao aproveitamento das externalidades das redes, por parte dos 
utilizadores finais – deverá ser orientado para os custos. 
 

                                                 
15 http://www.anacom.pt/streaming/OMR29.11.20041.pdf?categoryId=120742&contentId=246306&field=ATTACHED_FILE.  
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3.2.2 Alargamento do Horário Económico 
 
O ICP-ANACOM determinou uma revisão da definição do horário económico, no sentido de 
permitir o seu alargamento em 2 horas iniciando-se às 19 horas.  
 
A. Respostas recebidas 
 
A generalidade das entidades, com excepção da PTC, considera positivo o alargamento do 
horário económico. A ONI entende, todavia, dever-se clarificar se o alargamento do Horário 
Económico é aplicável ao serviço de trânsito. 
 
Quanto à PTC, esta entende não ser apropriado que o mercado grossista recrie cada oferta de 
retalho e que a existir uma correspondência entre o horário económico no mercado de retalho e 
no grossista, esta deveria reflectir o tarifário base. Neste âmbito, refere que actualmente são 
disponibilizadas ofertas retalhistas com horários diversificados, distintos da nova estrutura 
horária. Quanto à prática dos restantes países da UE15, refere que a duração média do HE seria 
12,7 horas, o que colocaria Portugal  ligeiramente abaixo da média. Acrescenta que, na 
generalidade dos países, existiria uma correspondência entre as bandas horárias no tarifário de 
interligação - terminação e o tarifário de retalho base do operador histórico.  
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O ICP-ANACOM entende que o alargamento do Horário Económico é importante por 
possibilitar uma maior liberdade, por parte de todos os operadores, de criação de ofertas 
inovadoras com características que permitam uma concorrência sustentada, com benefício último 
dos utilizadores finais. 
 
Note-se ainda, no tocante às comparações efectuadas a nível da UE15, que tal como referido no 
Sentido Provável da Deliberação, e reconhecido pela própria PTC, a duração do Horário 
Económico em Portugal se situa aquém da média dos restantes Estados-Membros, 
consubstanciando-se a medida ora referida numa aproximação às práticas europeias. 
 
Em consideração do exposto, e face à disponibilização crescente, nos mercados retalhistas, por 
parte da PTC, de ofertas em que o horário económico não coincide com o previsto no tarifário 
base, o ICP-ANACOM conclui pela existência de condições para o alargamento do Horário 
Económico na PRI. 
 
Relativamente à eventual aplicabilidade desta medida ao serviço de trânsito, bem como de 
quaisquer outras alterações relativas ao serviço referido, o ICP-ANACOM pronunciar-se-à, se 
relevante, após a conclusão da análise de mercado e avaliação de PMS do mercado de trânsito na 
rede telefónica pública (mercado 10 da Recomendação CE 2003/311/CE, de 11 de Fevereiro). 
 
3.2.3 Práticas Europeias 
 
O ICP-ANACOM tem recorrido a comparações europeias, em conjugação com a aferição de 
custos, como forma de aferir a razoabilidade dos preços de interligação. 
 
A. Respostas recebidas 
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A PTC entende que as comparações europeias são uma forma acessória de apreciar a 
razoabilidade dos preços, face ao critério da orientação dos preços para os custos .  Para a PTC, a 
sua proposta está alinhada com as práticas europeias para os níveis de trânsito simples e trânsito 
duplo, pelo que, a existir uma intervenção, esta deveria incidir sobre esses dois. 
 
A ONI refere países cujas estruturas tarifárias de interligação diferem substancialmente da 
portuguesa (Grécia, Finlândia e Luxemburgo), pelo que não seriam directamente comparáveis. 
No caso da Finlândia, menciona que o ICP-ANACOM teria utilizado, na análise efectuada, 
dados referentes ao operador ELISA, e não os da TELIASONERA (operador histórico). 
 
Este operador refere ainda que o ICP-ANACOM deveria revelar que as comparações 
internacionais de preços se referem maioritariamente a preços vigentes ainda em 2004, pelo que 
a média da UE pode em 2005 baixar, conduzindo a desvios mais significativos face aos preços 
máximos definidos pelo ICP-ANACOM.  
 
Para a generalidade dos operadores a posição portuguesa no contexto europeu deveria ser 
melhorada, em particular, segundo a SonaeCom, quanto à interligação local e de trânsito simples. 
Assim, este operador propõe a alteração dos preços máximos definidos para  0,4691 cêntimos de 
Euro para o nível local e 0,8362  cêntimos de Euro para o nível de trânsito simples.  
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O ICP-ANACOM entende que os preços máximos definidos no sentido provável da deliberação 
relativos aos preços associados aos serviços de originação e terminação de chamadas reduzem os 
desvios existentes entre a Portugal e as práticas correntes europeias.  
 
Esclarece ainda que a definição dos preços de interligação teve em consideração, entre outros 
factores, o facto de a média dos Estados-Membros poder reduzir-se em 2005, entendendo que a 
metodologia adoptada permite a análise da globalidade dos valores e uma visão correcta do 
posicionamento de Portugal. 
 
Reitera-se que os dados utilizados, no caso do operador finlandês, respeitam aos preços 
praticados pela SONERA, de acordo com informação recolhida em Dezembro de 2004, na oferta 
de referência de interligação daquela entidade. 
 
3.3. Facturação e Cobrança 
 
O ICP-ANACOM definiu os preços máximos de facturação, cobrança e risco de não cobrança 
em: (i) 3.03 cêntimos de Euros, por chamada, para os serviços de chamadas com custos 
partilhados, em que o custo a suportar  pelo chamador é inferior ou igual a Local PT; (ii) 3.89 
cêntimos de Euros, por chamada, para os restantes serviços especiais não gratuitos. Estes preços 
representam reduções de 17% e 25% relativamente aos preços inscritos na PRI 2004. De notar 
ainda que a estimativa de custos apresentada pela PTC para 2005 diverge significativamente dos  
custos do SCA de 2003 (aproximadamente 34%). 
 
A. Respostas recebidas    
 
A PTC considera que os preços definidos ficam aquém do custo unitário estimado, o qual, tem 
por base a valorização do capital pelo método contabilístico, e não considerando a componente 
relativa a custos de curtailment, estimada em [CONFIDENCIAL] cêntimos de Euro. Esta empresa 
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considera que a divergência dos custos estimados, em relação aos do SCA de 2003, resultaria da 
redução significativa do número de chamadas a facturar e a cobrar (a totalidade do tráfego 
deverá cair cerca de [CONFIDENCIAL] entre 2003 e 2005), o que explicaria um aumento dos custos 
unitários. Assim, solicita uma revisão dos preços definidos propondo, como preços mínimos: (i) 
4.30 cêntimos de Euros, por chamada, para os serviços de chamadas com custos partilhados, em 
que o custo a suportar  pelo chamador é inferior ou igual a Local PT; (ii) 5.20 cêntimos de Euros, 
por chamada, para os restantes serviços especiais não gratuitos. 
 
Para a COLT, o preço do serviço de facturação e cobrança aplicado por chamada para os 
serviços especiais não gratuitos deveria ser idêntico ao valor de facturação e cobrança dos 
serviços de chamadas com custos partilhados, ou seja, 3.03 cêntimos de Euros. Refere ainda que, 
com a deliberação de 16/10/04, sobre a definição dos preços máximos de retalho para as 
chamadas destinadas a números das gamas ''707'', ''708'' (serviços de acesso universal) e ''809'' 
(serviços de chamadas com custos partilhados), o risco de não cobrança foi substancialmente 
reduzido.  
 
A SonaeCom pretende a desagregação do serviço de facturação e cobrança em: (i) facturação e 
cobrança e (ii) risco de não cobrança. A modalidade pretendida seria opção do operador e 
poderia ser efectuada por tipo de serviço. Pretende ainda que os serviços de acesso à Internet 
suportados na gama 6 sejam facturados no âmbito da facturação e cobrança da PRI e que o preço 
a praticar para os serviços em análise seja idêntico ao constante na PRAI, isto é 1.32 cêntimos 
por chamada. Apresenta como justificativo desta pretensão: (i) a inclusão dos serviços de tráfego 
da Internet nos serviços de interligação da PRI deverá ser acompanhada pela inclusão dos 
serviços de facturação e cobrança da PRI; (ii) existência de obstáculos que inviabilizam um 
modelo de facturação do ISP ao cliente final; (iii) os serviços de acesso à Internet serem 
facturados e cobrados no âmbito da PRI desde que prestados através da gama 7 ou 8.  
 
A ONI concorda com a proposta do ICP-ANACOM, entendendo, no entanto, que o preço 
definido para os serviços de facturação e cobrança para os serviços de chamadas com custos 
partilhados, em que o custo a suportar pelo chamador é inferior ou igual a Local PT deveria 
englobar todos os serviços com custos iguais aos de uma chamada Local PT (nomeadamente, os 
serviços de apoio a clientes da gama 16). 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Relativamente aos preços definidos para os serviços de facturação e cobrança para os serviços de 
chamadas com custos partilhados, e as tipologias de chamadas para os quais estão definidos, o 
ICP-ANACOM releva a metodologia subjacente à análise efectuada, nomeadamente o 
estabelecimento dos preços com base no princípio da orientação para os custos, considerando 
duas componentes: (i) custo associado à actividade de facturar e cobrar, independente do preço 
de retalho, e (ii) custo associado ao risco de não cobrança, nomeadamente o custo decorrente da 
constituição de provisões para fazer face a tal risco, que depende dos preços de retalho. 
 
Atendendo a que todas as chamadas prestadas na gama de numeração 808 têm um preço, no 
máximo, igual ao de uma chamada local efectuada no âmbito do Serviço Universal, definiu-se 
um preço de facturação, cobrança e risco de não cobrança específico para as chamadas 
destinadas a essa gama de numeração. Não podendo o mesmo ser garantido para as chamadas 
efectuadas noutras gamas de numeração, o ICP-ANACOM entende não ser adequada, no 
momento, a revisão desta matéria. 
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No tocante à proposta de desagregação do serviço de facturação e cobrança em facturação e 
cobrança e risco de não cobrança, o ICP-ANACOM reitera o entendimento já veiculado em 
ocasiões anteriores, considerando que, sem prejuízo para as entidades interessadas poderem 
acordar tal opção com a PTC, não se afigura proporcional impor essa obrigação. 
 
Relativamente aos custos considerados nota-se que o valor estimado (revisto) pela PTC para o 
custo associado à actividade de facturar e cobrar em 2005, de [CONFIDENCIAL] cêntimos de Euro 
representa um aumento de [CONFIDENCIAL] face ao custo de 2003. O ICP-ANACOM estimou um 
custo que se consubstancia numa redução de aproximada de [CONFIDENCIAL] o qual foi calculado 
considerando o custo do ano de 2003, aplicando ganhos de eficiência anuais de 5% nos custos 
directos e conjuntos e mantendo os custos comuns, eliminando a componente correspondente aos 
custos de curtailment. Relativamente a esta matéria, o ICP-ANACOM releva que os custos 
associados a esta actividade variaram apenas [CONFIDENCIAL] de 2002 para 2003, de acordo com os 
resultados anuais do sistema de custeio da PTC, apesar de ter existido uma variação de 
[CONFIDENCIAL] no número de chamadas a facturar e cobrar, entendendo haver necessidade de uma 
justificação mais elaborada para a estimativa de custos apresentada pela PTC. Notem-se ainda às 
práticas europeias no tocante ao preço dos serviços de facturação e cobrança, constantes na 
Deliberação de 16.03.0416 sobre as alterações a introduzir na PRI 2004, das quais a PTC estará 
ainda  afastada. 
 
3.4. Pré-selecção 
 
O ICP-ANACOM manteve no sentido provável de decisão o preço máximo de activação da pré-
selecção em €7.91, sem prejuízo da eventual revisão do mesmo decorrente dos resultados da 
análise em curso à “Especificação de Pré-Selecção”, recomendando à PTC que acelere a 
implementação de processos automatizados e expeditos de tratamento de pedidos de activação da 
pré-selecção. 
 
A. Respostas recebidas    
 
A PTC discorda do preço máximo definido pelo ICP-ANACOM, contrapondo um preço mínimo 
de € 9.50 (abaixo da sua proposta inicial de €10.00). Neste âmbito, reitera que este serviço foi 
deficitário em 2002 e 2003 e que o custo unitário estimado para 2005 é de [CONFIDENCIAL], 
considerando a correcção do valor do curtailment. 
 
Para a TELE2 e SonaeCom, é positiva a recomendação de implementação de processos mais 
simples, céleres e menos onerosos de tratar os pedidos de pré-selecção.  
 
A SonaeCom acrescenta que a PTC só terá incentivos para simplificar os processos quando não 
puder passar os custos de ineficiência para os restantes operadores ou quando os preços forem 
reduzidos. Este operador refere a consulta pública lançada sobre a pré-selecção, não concordando 
com a remissão das alterações processuais para esse âmbito, solicitando ao ICP-ANACOM que 
as conclusões sobre este assunto sejam autonomizadas, para que a sua aplicação seja tempestiva. 
Também a ONI releva a necessidade de uma decisão final sobre a especificação da pré-selecção. 
 

                                                 
16 http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=101659 
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A ONI, a TELE2, a Vodafone, a SonaeCom e a APRITEL entendem que o nível tarifário 
previsto para a activação da pré-selecção se consubstancia num desvio significativo das práticas 
europeias, propondo uma redução do custo deste preço (segundo a TELE2 em 10%). 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O ICP-ANACOM reconhece que o preço associado à pré-selecção, o qual não sofreu alterações 
desde a sua definição em 2000, não compara favoravelmente a nível europeu e que tal preço é 
importante no reforço das condições concorrenciais. 
 
A agilização dos processos inerentes à pré-selecção é uma das preocupações do ICP-ANACOM, 
como tal será considerado nos resultados da análise à consulta pública efectuada sobre a selecção 
e a pré-selecção de operador. Neste sentido, e sem prejuízo de uma futura alteração da 
“Especificação de Pré-Selecção”, o ICP-ANACOM reitera que a PTC deverá acelerar, desde já, a 
implementação de processos automatizados e expeditos de tratamento de pedidos de activação de 
pré-selecção. 

O número de clientes em acessos indirectos na modalidade de pré-selecção era, no final do 
segundo trimestre de 2004, perto de 400 mil, um crescimento de 12,4% face ao início do ano. 
Conforme expresso no sentido provável de decisão, mesmo num cenário de manutenção do 
número de activações de pré-selecção, existiria experiência acumulada e ganhos de eficiência, e 
consequentemente, seria expectável a redução dos custos unitários da prestação deste serviço.  

Releva-se ainda o facto de os resultados do SCA da PTC referente ao primeiro semestre de 2004 
apresentarem como custo unitário para a prestação do serviço em análise o valor de [CONFIDENCIAL] 
, o que consubstancia: (i) uma redução aproximada de [CONFIDENCIAL] face ao valor constante dos 
resultados anuais de 2003; (ii) um desvio de [CONFIDENCIAL] face ao valor inicialmente indicado 
pela PTC na sua proposta da PRI 2005; e (iii) um de [CONFIDENCIAL], face às estimativas corrigidas 
apresentadas pela PTC nos comentários ao sentido provável da decisão. 

Nota-se ainda que as práticas europeias permitem concluir que o preço médio praticado pelos 
Estados-Membros se situa aquém do proposto pela PTC, consubstanciando-se em 
aproximadamente €5.6 por activação de pré-selecção. 

Face ao exposto o ICP-ANACOM considera não estar adequadamente fundamentada a proposta 
de aumento de preços apresentada pela PTC. Em conformidade, o ICP-ANACOM considera, 
sem prejuízo de revisão desta matéria após publicação da “Especificação de Pré-Selecção”, que o 
preço de activação da pré-selecção deverá sofrer uma redução para €5.6 (vide gráfico V), de 
modo a permitir um alinhamento com as práticas correntes europeias.   
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Gráfico V.  Práticas correntes europeias referentes à activação de pré-selecção (Europa de 15). 
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Fonte: Cálculo ANACOM com base nos preços inscritos nas diferentes PRI e nos sítios dos reguladores em Dezembro 2004. 
 
3.5. Portabilidade 
 
O ICP-ANACOM mantém em €15.00 o preço máximo de portação por número individual, 
considerando que, apesar do número de linhas desagregadas ter ficado aquém do esperado para 
2004, é expectável que aumente proximamente, contribuindo para o incremento das portações e, 
consequentemente, para a redução dos custos unitários. A ANACOM reitera ainda o 
entendimento expresso na deliberação de 16 de Março de 2004, relativa a alterações a introduzir 
na PRI 200417, não encontrando justificação para que o preço orientado para os custos de um 
serviço incremental no processo de desligar um cliente possa ser superior ao preço praticado pela 
Entidade de Referência que foi, com fins comerciais, constituída para processar unicamente 
pedidos de portabilidade e que presta um serviço, nesta perspectiva, mais complexo. 
 
A. Respostas recebidas    
 
A PTC solicita a revisão do preço para € 35.00, o que reflectiria uma diminuição de € 1.50 face à 
proposta apresentada em 03/12/2004, que corresponde a um desvio de – 4%. Refere que o custo 
unitário estimado para este serviço, corrigido do valor do curtailment, seria [CONFIDENCIAL]. 
Reitera ainda que o número de desagregações do lacete local ficou aquém do expectável, não 
tendo contribuído para um acréscimo do número de portações e que o serviço é mais que um 
incremento ao desligamento de clientes, envolvendo a implementação de sistemas de informação 
específicos, complexos e com necessidade de grandes capacidades de processamento. Em 
relação às práticas europeias, refere que os diferentes preços poderiam ser justificados com base 
nos diferentes números de portação. 
 
Segundo a SonaeCom, a rescisão contratual com portabilidade não difere substancialmente da 
rescisão normal, não se justificando que os custos incrementais sejam facturados aos preços 

                                                 
17 http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=101659. 
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máximos propostos. Acrescenta que urge a sua simplificação, sugerindo que os pedidos de 
portação sejam aceites tendo por base apenas a rescisão do cliente e que a verificação de 
documentos seja efectuada por amostragem. Refere ainda que os custos administrativos são 
independentes da quantidade de números portados e solicita que o preço a praticar seja único e 
independente do volume de números a portar.  
 
A SonaeCom sugere ainda que os preços sejam provisoriamente alinhados com as melhores 
práticas europeias e que o preço máximo praticado seja € 3.00. Finalmente, refere que, em 50% 
dos pedidos de portabilidade remetidos à PTC, os prazos estabelecidos para aceitação do pedido 
não foram observados.   
 
A ONI entende que os preços definidos pelo ICP-ANACOM deveriam ser melhor 
fundamentados, uma vez que, não havendo alteração dos preços associados ao serviço em causa, 
os desvios em relação à média europeia se consubstanciariam em 6%. Em conformidade, propõe 
a redução dos custos administrativos associados à portabilidade, para € 10 por número, para a 
portação de números isolados, e € 1 por número, para gamas acima de 20 números. Também a 
Vodafone e a APRITEL entendem que os preços definidos no Sentido Provável da Deliberação 
devem ser reduzidos. 
 
A ONI considera ainda necessário definir  um tecto para os preços a praticar pela PTC, que 
deveria coincidir com os preços praticados pela Entidade de Referência, permitindo deste modo 
acompanhar a evolução verificada nos restantes Estados-Membros. 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Tendo em atenção o entendimento do ICP-ANACOM exposto no ponto 3.1, alínea (iii) do 
presente documento, os valores de custo apresentados pela PTC, associados à portação de um 
acesso simples, suscitam algumas reservas a esta Autoridade. Neste sentido, considera-se 
necessária a justificação fundamentada daqueles valores, de modo a não desincentivar a 
portabilidade, necessidade ainda maior no que respeita a portação de blocos de numeração DDI.  
De facto, as práticas correntes europeias consubstanciam um preço médio de portação de um 
acesso simples de € 14.12. O preço ora proposto pela PTC representa desvios de 148% e de 33%, 
quando comparado com a média europeia e com o valor mais elevado praticado por um Estado-
Membro (Irlanda, com um preço de portação por acesso simples de € 26.41), respectivamente.  
 
O ICP-ANACOM reitera que apesar do aumento do número de desagregações do lacete local ter 
ficado aquém do expectável, espera-se uma evolução mais favorável, contribuindo para o 
aumento do número de portações e, consequentemente, para a redução dos custos unitários. 
Reitera-se ainda o entendimento expresso na deliberação de 16/03/04 e no sentido provável de 
decisão, não se encontrando justificação para que o preço orientado para os custos de um serviço 
incremental no processo de desligar um cliente possa ser superior ao preço praticado pela 
Entidade de Referência (ER) que foi, com fins comerciais, constituída expressamente para 
processar pedidos de portabilidade. Importa ainda referir a negociação em curso dos preços 
praticados pela ER, que poderá implicar diminuição de custos em blocos DDI's (à volta de 10% 
do preço de referência). 
 
Assim, o ICP-ANACOM entende que o preço máximo definido para a portabilidade se encontra 
alinhado com média comunitária, propondo-se a acompanhar a evolução dos custos, condições 
de prestação do serviço e práticas europeias, podendo vir a intervir sempre que tal se justificar. O 
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ICP-ANACOM acompanhará os preços praticados pela Entidade de Referência e a prática dos 
restantes países europeus, de forma a garantir a convergência de preços. 
 
3.6. Chamadas originadas em Postos Públicos 
 
Actualmente, o preço de originação associado as chamadas originadas a partir de postos 
públicos, é 50% mais elevado que a originação de chamadas iniciadas num posto de assinante. 
 
A. Respostas recebidas    
 
A COLT, a ONI e o Grupo SGC Telecom, pretendem que o preço de interligação das chamadas 
originadas em postos públicos seja reduzido. Segundo a ONI, os eventuais custos suplementares 
incorridos pela PTC deveriam ser considerados no âmbito do Serviço Universal. De acordo com 
o Grupo SGC Telecom, a publicidade nos postos públicos deveria ser eliminada. 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
As chamadas efectuadas a partir dos postos públicos têm custos adicionais face às chamadas 
efectuadas a partir de terminais de assinantes. Neste âmbito, entende-se que a manutenção da 
indexação de 50% no preço de originação aplicável  a chamadas originadas em postos públicos é 
justificável e destina-se ao  ressarcimento dos custos incorridos pela PTC com a prestação deste 
serviço. Quanto à eliminação da publicidade nos postos públicos, o ICP-ANACOM considera 
que a pretensão do Grupo SGC Telecom não é fundamentada. 
 
3.7. Serviços de emergência, serviços informativos nacional e internacional e serviços 

prestados na gama de numeração 14 
 
A. Respostas recebidas    
 
A ONI refere que os serviços informativos especiais PTC (nomeadamente “despertar” e 
“notícias”) têm carácter de serviço de interesse público, pelo que as condições associadas à sua 
prestação deveriam ser negociadas entre as partes no âmbito da elaboração de acordos de 
interligação, prevalecendo o princípio da liberdade negocial.  
 
Este operador considera que as condições actualmente definidas penalizam os OOLs e, na 
impossibilidade de atingir consenso negocialmente, solicita a intervenção regulatória para 
estabelecer condições de acesso aos referidos serviços. 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Reitera-se que os serviços de “despertar” e “notícias”, não são considerados serviços de interesse 
público e como tal não se tratam de uma prioridade para a atenção regulatória. 
 
Sobre os aspectos relacionados com a definição das condições de acesso aos serviços supra, 
entende-se que os operadores interessados devem querendo, requerer uma intervenção de forma 
fundamentada, coerente e sistematizada, indicando casos concretos de situações que justifiquem 
uma actuação da ANACOM. 
 
3.8. Serviços de operação, gestão e manutenção 
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No sentido provável de decisão, o ICP-ANACOM não aceitou a proposta de aumento global de 
preços efectuada pela PTC para reformulação do serviço em análise, determinando, no tocante à 
PRI 2005, a manutenção dos preços e condições aplicáveis no âmbito da PRI 2004.  
 
A. Respostas recebidas    
 
A ONI concorda com a manutenção dos preços aplicáveis aos serviços de gestão, operação e 
manutenção, defendendo que qualquer alteração só deveria ter lugar após análise aprofundada 
das condições propostas e realização de uma consulta. 
 
Este operador refere: (i) ser contestável o estabelecimento de custos “cancelamento”; (ii) não 
serem claras as situações em que o desdobramento de um serviço conduzirá ao pagamento de 
várias parcelas com um valor global superior ao inicial; (iii) constatar que os serviços com custos 
mais elevados correspondem aos serviços mais utilizados; e (iv) ser pouco clara a descrição dos 
serviços. 
 
Segundo a PTC, estes serviços foram deficitários em 2002 e 2003, até porque uma redução da 
procura não teria sido acompanhada pela redução dos custos. A situação terá ocorrido porque a 
PTC suportaria custos associados a serviços prestados mas que não se incluem na PRI e, também 
porque certos serviços não estariam devidamente definidos, o que originaria custos superiores 
aos respectivos preços. A PTC refere também que a reformulação proposta resulta da experiência 
acumulada na relação com os diversos operadores e prestadores de serviços. Reitera a análise 
efectuada anteriormente, a qual demonstraria o principio de orientação para os custos e, solicita 
ao ICP-ANACOM a revisão da sua posição sobre este assunto.   
 
Para a Vodafone a optimização da estrutura de interligação da PTC resultaria no 
embaratecimento das condições de interoperabilidade entre as redes da PTC e dos OOLs, 
devendo os preços ser optimizados com base nos resultados dessa optimização. 
 
A APRITEL refere que um eventual aumento de preço dos serviços de operação, gestão e 
manutenção poderia traduzir-se na redução dos efeitos da alteração dos preços de originação e 
terminação. 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O ICP-ANACOM considera que a proposta da PTC de reformulação dos serviços de Gestão, 
Operação e Manutenção não se encontrava devidamente fundamentada, entendendo que, para 
uma correcta avaliação dos custos incorridos pela PTC, bem como dos preços praticados, seria 
necessária informação detalhada relativa aos serviços que terão sido melhorados, às quantidades 
(em termos de horas e historial da prestação destes serviços) aplicadas à prestação destes 
serviços, bem como uma fundamentação no que se refere ao modo como a alteração dos 
processos poderá relacionar-se com uma melhoria a nível de eficiência e, a longo prazo, redução 
de custos ou ganhos de produtividade.  
 
A PTC apresenta agora os custos relativos a cada um dos serviços reformulados que propõe, bem 
como as durações das actividades subjacentes a cada serviço.  
 
Note-se que a informação de custeio referente aos exercícios de 2002 e 2003, agora apresentada 
pela PTC, não é coerente, no tocante aos proveitos, com os valores do sistema de contabilidade 
analítica, questão esta que carece de clarificação.  
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A evolução dos custos e da procura, entre 2002 e 2003, evidenciada na informação 
disponibilizada pela PTC carece igualmente de maior fundamentação. Com efeito, a PTC aponta 
no sentido de justificar a diferença entre os preços e os custos, não permitindo esclarecer os 
aumentos de custos verificados entre 2002 e 2003. Por outro lado, também a alegação de que 
teriam existido reduções significativas da procura, acompanhadas por reduções de custos, não 
colhe. Tendo presente que no custo destes serviços se incluem custos de mão-de-obra técnica, 
também empregue noutros serviços, num contexto de uma política de curtailment, não se afigura 
razoável que uma redução das quantidades possa conduzir a um aumento dos custos unitários, 
que, pela sua natureza, seria expectável apresentarem alguma variação com a procura. 
 
Entende-se ainda que a prestação destes serviços deve ser enquadrada no âmbito global do 
serviço de interligação, prestado pela PTC aos restantes operadores, nomeadamente o tráfego de 
interligação. 
 
Quanto à informação disponibilizada pela PTC sobre actividades desenvolvidas em cada serviço, 
sua duração e tarefas que as compõem, a ANACOM não dispõe de dados que corroborem esta 
informação, assim como os procedimentos subjacentes às várias actividades. 
 
Neste quadro, face ao exposto, a ANACOM reitera o seu entendimento de manter os preços 
aplicáveis aos serviços de operação, manutenção e gestão definidos na PRI2004, sem prejuízo da 
sua eventual revisão, nomeadamente, na sequência de uma avaliação dos procedimentos e 
actividades subjacentes a estes serviços, atentos também os contributos dos diversos actores no 
mercado. 
 
 
3.9. Serviço de interligação de linhas alugadas 
 
No sentido provável de decisão, o ICP-ANACOM solicitou que se clarificasse que as condições 
previstas no tarifário dos circuitos alugados devem ser aplicáveis na PRI, nomeadamente, no que 
respeita à aplicação de descontos. 
 
A. Respostas recebidas    
 
Apenas a PTC se opôs à proposta do ICP-ANACOM. Este operador refere que o serviço de 
interligação de linhas alugadas e a oferta de circuitos alugados são dois serviços distintos e, 
como tal, os descontos aplicáveis à oferta de circuitos alugados, nomeadamente o prémio de 
permanência e o desconto de facturação não seriam aplicáveis aos serviços de interligação de 
linhas alugadas. Indica também que, apesar de se tratar de serviços semelhantes e de os seus 
preços estarem indexados aos preços base do prolongamento local e do troço principal, não 
seriam idênticos, porque: 
 
(i) o serviço de interligação de linhas alugadas destina-se apenas a operadores co-instalados 

numa central da PTC, enquanto o serviço de circuitos alugados se destina a todos os 
clientes;  

(ii) outros serviços utilizam componentes do serviço de circuitos alugados e não beneficiam 
de descontos;  

(iii) a gestão dos meios associados ao serviço de interligação de linhas alugadas é efectuada 
na sua globalidade, e não separadamente para a rede de circuitos, extensão interna e 
componente de suporte;  
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(iv) os preços da extensão interna estão orientados para os custos não podendo ser objecto de 
descontos;  

(v) a existência de descontos de volume para o serviço iria beneficiar uns operadores em 
detrimento de outros.  

 
A PTC acrescenta que na generalidade dos países europeus, com excepção da Holanda e da 
Espanha, o serviço de interligação de linhas alugadas seria autónomo do serviço de circuitos 
alugados e não beneficiaria de qualquer tipo de descontos. Menciona, ainda, que a eventual 
aplicação de descontos de facturação mensal originaria a necessidade de adicionar valores 
facturados através de aplicações distintas, o que implicaria o desenvolvimento de sistemas de 
informação de suporte à facturação dos serviços. Caso o entendimento do ICP-ANACOM se 
confirme, a PTC considera ser preferível a revisão dos preços desta componente numa óptica de 
orientação dos preços para os custos, tal como já acontece na componente da extensão interna, o 
que levaria ao abandono da indexação dos preços indexados aos da oferta de circuitos alugados.  
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O ICP-ANACOM mantém a posição de que, no âmbito do serviço de interligação de linhas 
alugadas, na ligação entre o cliente final e a central da PTC devem ser aplicados os mesmos 
preços, incluindo descontos, do serviço de circuitos alugados, uma vez que a componente 
utilizada naquela ligação tem características físicas idênticas às do serviço de circuitos alugados. 
 
A possibilidade de os serviços de circuitos alugados e de interligação de linhas alugadas serem 
ou não substituíveis, não é relevante para o caso em apreço, na medida em que a aplicação das 
mesmas condições não depende desse factor. 
 
O serviço de interligação de linhas alugadas requer, duas componentes perfeitamente distintas e 
dissociáveis (vide figura infra): 
 
(i) a ligação entre as instalações do cliente e a central da PTC onde o OPS se encontra co-

instalado; 
(ii) a extensão interna e respectivas componentes comuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes  
Comuns 

C
liente final 

DDF 
Intermédio 

DDF1  da 
PTC 

Comutador 
da PTC 

DDF2  da 
PTC 

 Rede de 
Circuitos 

N*64 Kbps PTC 

COMPONENTES 
 PARA 

INTERLIGAÇÃO 

INTERLIGAÇÃO  
DE 

LINHAS 
ALUGADAS  

2 Mbps 
34 Mbps 

DDF do 
OOL 

Tal como a PTC refere, os preços da extensão interna entre o repartidor intermédio e o repartidor 
de transmissão da rede de circuitos da PTC, foram definidos tendo por base o princípio da 
orientação para os custos. Pretende-se apenas clarificar a aplicação de descontos à ligação 
(circuito) entre o cliente final e a central da PTC. 
 
 
 
 
 
 
3.10. Qualidade de serviço 
 
A. Respostas recebidas    
 

• Circuitos  
 

A ONI considera que os actuais níveis estariam desfasados das melhores práticas europeias e até 
dos próprios valores aferidos pela PTC, propondo que o ICP-ANACOM os reveja. Por outro 
lado, considera desadequada a aplicação de níveis de qualidade de serviço (QoS) menos 
exigentes para os circuitos de interligação de linhas alugadas, face aos definidos para os circuitos 
alugados.  
 
No tocante às compensações por incumprimento, a PTC entende que a sua inclusão na PRI se 
revela desnecessária porque já estão endereçadas no âmbito dos acordos de interligação com os 
outros operadores. Acresce que o serviço de interligação se configura numa prestação recíproca, 
e assim, os níveis de serviço e compensações por incumprimento deveriam também ser 
recíprocas. Para alguns serviços, como a interligação de linhas alugadas, a PTC considera que 
estes são recentes e que ainda não existe experiência prática que permita definir os níveis de 
serviço e as compensações por incumprimento.   
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• Pré-selecção e portabilidade 
 
A ONI, tendo em consideração: (i) a alegada ocorrência, no passado, de alguns incumprimentos 
em matéria de portabilidade; (ii) o parecer da Direcção de Regulamentação e Contencioso do 
ICP-ANACOM junto ao processo de consulta sobre o projecto de decisão da PRI 2003, que 
refere que esta matéria é de difícil negociação entre os operadores e a PTC; (iii) a alegada 
impossibilidade de chegar a um acordo relativamente a esta matéria no âmbito de negociação do 
acordo de interligação; e (iv) o facto de o ICP-ANACOM ter determinado, noutras ofertas 
grossistas, a inclusão de compensações por incumprimento; propõe a revisão da PRI no sentido 
de incluir propostas de compensações por incumprimento a aplicar:  
 
(i) aos circuitos para interligação de tráfego e para interligação de linhas alugadas; 
(ii) à portabilidade e pré-selecção de operador. 

 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 

• Circuitos  
 
Relativamente a uma eventual revisão dos níveis de qualidade do serviço de circuitos para 
interligação e do serviço de interligação de linhas alugadas, o ICP-ANACOM irá ponderar as 
sugestões recebidas na consulta, no âmbito de uma análise global do serviço de circuitos 
alugados.  
 
Em qualquer caso ICP-ANACOM esclarece que já constam actualmente na PRI, os seguintes 
indicadores de QoS, para o serviço de circuitos para interligação e serviço de interligação de 
linhas alugadas: (i) prazo médio de reparação de avarias; e (ii) grau de disponibilidade dos 
circuitos. Sobre a eventual definição de outros indicadores e níveis, sem prejuízo da 
possibilidade de estudo desta questão na análise global suprareferida, o ICP-ANACOM 
desconhece situações anómalas que justifiquem tal intervenção. Refira-se que, por exemplo, 
relativamente ao indicador sobre prazos de entrega de linhas alugadas, a Comissão Europeia18 
recomenda valores superiores a 33 dias de calendário, enquanto a ONI propõe um valor 
substancialmente diferente de 18 dias úteis para 95% dos casos. 
 
Relativamente à definição de compensações, por incumprimento de QoS dos serviços de 
circuitos alugados e por incumprimento de prazos de instalação de circuitos de interligação, o 
ICP-ANACOM verifica que constam já dos acordos de interligação, entre a PTC e os OPS em 
geral, as seguintes situações:  
 
(i) no caso de incumprimento do prazo máximo de reparação de avarias previsto, a PTC 

obriga-se a indemnizar o OPS em 3% do valor da factura mensal, líquida de eventuais 
descontos, relativo aos circuitos em causa, salvo se for garantida pela PTC a continuidade 
e QoS prestado. O pagamento das notificações será efectuado no mês seguinte à 
notificação que para o efeito lhe for dirigida pelo OPS; 

(ii) no caso de incumprimento do grau de disponibilidade previsto, a PTC obriga-se a 
indemnizar o OPS em 2% do valor da factura mensal, líquida de eventuais descontos, 

                                                 
18 
http://www.anacom.pt/streaming/recomm_Linhasalugadas_part1_pt.pdf?categoryId=140163&contentId=253200&fi
eld=ATTACHED_FILE. 
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relativo aos circuitos em causa. O pagamento das indemnizações será efectuado no mês 
seguinte à notificação que para o efeito lhe for dirigida pelo OPS; 

(iii) nos casos em que se verifique que a perda nos feixes de interligação foi superior a 1%, o 
operador responsável pelo dimensionamento do feixe deverá de imediato providenciar o 
seu redimensionamento. Caso o redimensionamento não seja efectuado e se verifiquem 
perdas superiores a 5% em dois meses consecutivos, poderá não ser assegurada qualquer 
rota alternativa ao feixe de interligação em causa; 

(iv) Sempre que, por razões imputáveis à PTC, os prazos de instalação ultrapassem em 15 
dias a data acordada, o OPS terá direito a reclamar uma indemnização de montante igual 
ao que, na base da assinatura mensal corresponda ao número de dias de atraso. 

 
Neste sentido, o ICP-ANACOM não vê razão para impor a definição, na PRI, de compensações, 
por incumprimento de QoS e de prazos de instalação de circuitos de interligação. 
 

• Pré-selecção e portabilidade 
 
Sobre as compensações por incumprimento a aplicar a nível da portabilidade e pré-selecção o 
ICP-ANACOM entende que esta matérias deverão ser preferencialmente endereçadas e 
acordadas entre os operadores no âmbito dos acordos de interligação celebrados entre ambos.  
Sem prejuízo e atendendo às dificuldades referidas por alguns operadores em chegarem a acordo, 
é entendimento desta Autoridade que, a persistirem dentro de seis meses os entraves à obtenção 
de consenso no tocante a esta matéria, poderá justificar-se uma intervenção por parte do ICP-
ANACOM no sentido de definir e incluir na PRI valores e condições relativos a compensações 
por incumprimento. 
 
Refira-se ainda que esta prática, não sendo comum a todos os Estados-Membros, é adoptada em 
alguns países europeus. A Belgacom e a Telecom Itália, nomeadamente, definem compensações 
por incumprimento para a portabilidade e pré-selecção nas suas ofertas de referência, assim 
como a França e a Irlanda o fazem para a pré-selecção. Noutros países, como a Finlândia e a 
Holanda os reguladores podem impor penalidades aos operadores por incumprimentos dos níveis 
de qualidade associados a este serviços. 
 
3.11. Características Técnicas 
 
No sentido provável de decisão, determinou-se à PTC que alterasse o Anexo 2 da PRI 
(Características Técnicas), de acordo com os pontos seguintes: (i) A versão do protocolo ISUP 
(ISDN User Part) a utilizar deverá corresponder à versão 3 do ISUP do ETSI (EN 300356); (ii) O 
dimensionamento dos canais de sinalização deverá ser efectuado de acordo com a norma Q.705 
do ITU-T. Foi também determinado à PTC que alterasse o Apêndice 2 (Lista de Testes SS#7) do 
Anexo 4 da PRI: Manual de Gestão, Operação e Manutenção, de acordo com os pontos que se 
seguem: (i) Relativamente ao procedimento de taxação, deixarão de ser utilizadas quaisquer 
mensagens e/ou parâmetros nacionais na interface entre a PTC e o OPS; (ii) Os testes de 
interligação passarão a ser efectuados tendo em conta as características da interface, 
nomeadamente o número de canais de sinalização; (iii) Os serviços suplementares 
obrigatoriamente testados passarão a ser apenas o CLIP e o CLIR, tornando opcionais os testes 
ao COLP, COLR, CFB, CFNR, CFU e CW. 
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3.10.1. Protocolo ISUP 
 
A. Respostas recebidas    
 
A PTC não encontra vantagens técnicas na adopção da versão ISUP v3 do ETSI, considerando 
que a sua implementação teria implicações e custos injustificáveis, na medida em que: i) não 
existiriam manifestações de interesse por parte de outros operadores nessa alteração; ii) seria 
incoerente que lhe fosse exigida uma nova versão de ISUP; iii) requeria um investimento 
mínimo da ordem dos  € 450.000, além de outros impactos que a PTC não conseguiu quantificar; 
iv) seria de difícil e demorada execução, com custos para todas as partes. 
 
Nenhum dos outros operadores levantou objecções à adopção do protocolo ISUP v3, relevando 
até a ONI a existência de aspectos particularmente positivos, relacionados com a conformidade 
com as normas do ETSI e com a correcção de um número exagerado de STP’s na interligação 
com a rede da PTC.  
 
A SGCTelecom propõs a subsistência da alternativa de interligação em ISUP v2, por forma a 
garantir que a versão de ISUP v3 seja implementada pelos fabricantes, considerando 
adicionalmente que deveria ser incluída na PRI a possibilidade de interligação através de IP com 
QoS garantida, utilizando VoIP (com, por exemplo, o protocolo SIP-T). 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM  
 
Periodicamente são apresentadas versões ISUP que introduzem melhorias, como novos serviços 
suplementares e que progressivamente vão sendo adoptadas pelos diferentes operadores. 
Contudo, muitos operadores históricos desenvolveram no passado versões e adaptações próprias, 
de modo a contemplar serviços não normalizados oferecidos nas suas redes, o que conduziu à 
proliferação de versões de ISUP. Neste sentido, considera-se benéfico para a normalização da 
sinalização na interligação entre operadores, o abandono das versões ditas “nacionais” em favor 
das versões normalizadas. 
 
Por outro lado, a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver esforços para que seja encorajada 
a utilização de versões normalizadas, neste caso do ETSI, por forma a permitir a fácil integração 
de novos operadores nos mercados europeus e a promover a concorrência, o que é perfeitamente 
coerente com a medida proposta pelo ICP-ANACOM. Apesar de actualmente estar já 
especificada a versão 4 do ISUP do ETSI, a sua implementação pela generalidade dos operadores 
portugueses ainda não se concretizou. Neste contexto, a ANACOM entende que a introdução da 
versão 3 é, actualmente, a mais conveniente. 
 
A própria PTC reconhece que a versão ISUP implementada nos seus comutadores, cumpre na 
quase totalidade a norma ISUP v3, pelo que se entende que um investimento mínimo de 450000€ 
para a implementação da mesma norma não está devidamente fundamentado pela PTC. 
Adicionalmente, o ICP-ANACOM  considera que a PTC já utiliza, na interligação internacional, 
uma versão de ISUP sem o procedimento de taxação, pelo que bastará substituir o protocolo 
ISUP actualmente configurado nas interfaces com os restantes operadores. 
 
Finalmente, atendendo ao prazo de execução desta alteração, referido pela PTC, o ICP-
ANACOM considera aceitável um prazo de nove meses para a implementação da versão do 
protocolo ISUP v3 do ETSI (EN 300356-1) nas ligações de sinalização existentes, 
recomendando que novas ligações de sinalização sejam construídas já à luz desta versão. 
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Quanto à inclusão na PRI, da possibilidade de interligação VoIP, o ICP-ANACOM verifica que 
até ao momento não houve uma manifestação, generalizada e fundamentada nesse sentido, 
podendo tal inclusão ser considerada prematura. Sem prejuízo, continuará a acompanhar o 
mercado sobre tal possibilidade. 
 
3.10.2. Canais de sinalização  
 
A. Respostas recebidas    
 
Nenhum operador manifestou objecção ao cumprimento da norma Q.705 do ITU-T e sua 
inclusão na PRI. A PTC relevou contudo que esta é uma norma sobre a estrutura da rede de 
sinalização e considerou necessário incluir também as normas E.492 e E.733 do ITU-T, uma vez 
que estas definem regras de dimensionamento. 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM   
 
Actualmente, estão definidas na PRI as regras seguintes para dimensionamento da rede de 
sinalização na interligação entre a PTC e um OPS: 
 
(i) Sempre que possível deverão ser estabelecidas pelo menos duas ligações em modo 

associado; 
(ii) A interligação aos comutadores de trânsito IU deverá ser feita em modo associado; 
(iii) Nos pontos de interligação com mais de 10 circuitos de 2Mbps a sinalização será 

obrigatoriamente feita em modo associado; 
(iv) Em pontos de interligação com mais de 20 circuitos deverão ser utilizados 2 canais de 

sinalização. 
 
O ICP-ANACOM entende que o dimensionamento do número de links de sinalização, numa 
interligação, deve passar a ser efectuado, não apenas com base no número de circuitos de 2 
Mbit/s, mas também no tráfego de sinalização cursado, conforme estabelecido na norma Q.705 
do ITU-T.  
 
O ICP-ANACOM concorda parcialmente com os comentários da PTC, dado que a norma E.492 
aplica-se a tráfego telefónico e não de sinalização. Quanto à inclusão da norma E.733, concorda-
se em virtude, de esta norma considerar métodos de dimensionamento dos links de sinalização 
em redes SS#7, contudo, por uma questão de coerência normativa, em vez da norma referenciada 
pela PTC, deverá ser incluída a norma Q.706 que tem o mesmo objectivo e é mais divulgada 
entre os operadores. Em suma, o dimensionamento dos canais de sinalização deve ser efectuado 
de acordo com as normas Q.705 e Q.706 do ITU-T. 
 
A alteração destes critérios poderá implicar a diminuição de alguns dos links de sinalização já 
existentes, salvaguardando economicamente os operadores de menor dimensão e cuja 
obrigatoriedade de ter mais de um link de sinalização poderá ter algum impacto económico. 
Contudo, estas determinações não devem impedir, se for essa a vontade de ambos os operadores 
envolvidos, que se mantenha por exemplo dois links de sinalização numa rota, por questões de 
segurança. 
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3.10.3. Testes SS#7 
 
3.10.3.1. Procedimentos de taxação 
 
A. Respostas recebidas    
 
A PTC salienta que os procedimentos de taxação previstos na sinalização ISUP, estão 
implementados em todos os comutadores nacionais da PTC, sendo largamente utilizados na rede, 
incluindo em serviços de rede inteligente.  
 
Assim, a PTC considera que a possibilidade de inibição dos procedimentos de taxação 
supramencionados, na interligação da PTC com os OPS, implica a alteração da “respectiva” 
versão de SW, com implicações idênticas às mencionadas na resposta à determinação de 
alteração da versão de ISUP.
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM   
 
Uma das características da especificação nacional da PTC é o mecanismo de taxação incluído na 
sinalização. É utilizada uma mensagem de uso nacional e são usados quatro parâmetros de uso 
exclusivo nacional.  
 
Trata-se de um mecanismo não usado por qualquer operador nacional (excepção feita à PTC), 
pelo que não faz sentido a sua inclusão na interface entre quaisquer dois operadores nacionais. 
Julga-se que a sua utilização é prejudicial ao correcto e simples funcionamento da sinalização, 
uma vez que os comutadores não tendo implementada esta versão de software, consideram os 
parâmetros nacionais desconhecidos, gerando mais processamento no estabelecimento da 
chamada e aumentando o fluxo de sinalização na interligação. Quanto ao serviço AOC, a 
informação é calculada com valores fornecidos pela própria rede da PTC e não com informação 
proveniente dos outros operadores, pelo que não é razão para estender o protocolo proposto pela 
PTC até à interface com os restantes operadores nacionais.  
 
Em suma, a PTC não invocou motivos que conduzam a que o ICP-ANACOM modifique o que 
foi definido no sentido provável de decisão. De facto, não sendo utilizados tais procedimentos de 
taxação na sinalização de interligação entre a PTC e um OPS, a ANACOM não vê motivos para 
que esses procedimentos de taxação, nomeadamente a utilização de parâmetros ou mensagens, 
continuem a constar da PRI.  
 
Assim, a ANACOM considera não ser útil a utilização deste método não normalizado de taxação 
na sinalização, pelo que mantém o estabelecido no sentido provável de decisão. Isto não 
inviabiliza, obviamente, que a PTC se assim desejar, continue a utilizar esses mesmos 
procedimentos, internamente à sua rede. 
 
3.10.3.2. Testes de interligação 
 
A. Respostas recebidas    
 
A PTC respondeu muito sinteticamente que os testes de sinalização realizados na interligação 
com outros operadores já têm em conta o número de canais existentes na interligação. 
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B. Entendimento do ICP-ANACOM  
 
O ICP-ANACOM regista que os testes já contemplam o número de canais existentes na 
interligação. Neste sentido, recomenda que sejam considerados que: 
 
(i) Os testes seguintes (MTP nível 3) devem apenas efectuar-se caso haja mais que um canal 

de sinalização: changeover, changeback, forced rerouting, controlled rerouting e 
signalling route management; 

(ii) Relativamente aos testes de ISUP nível 4, ordinary call (2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3), não é 
necessária a realização de todas as combinações de notificações e mensagens trocadas 
desde que sejam fornecidas as notificações suficientes ao serviço básico; 

(iii) O teste echo control procedure não é necessário numa interligação nacional. 
 
3.10.3.3. Serviços suplementares testados 
 
A. Respostas recebidas    
 
A PTC releva que na interligação, em particular no caso de operadores com clientes directos, é 
necessário garantir a correcta implementação dos serviços de re-encaminhamento de chamada, 
de chamada em espera e de COLP/COLR. 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM   
 
O ICP-ANACOM reconhece que o teste das funcionalidades de re-encaminhamento de chamada, 
de COLP/COLR, e de chamada em espera podem ser relevantes, particularmente no caso da 
interligação da PTC com operadores que tenham clientes directos e que pretendam oferecer estes 
serviços aos seus clientes. Contudo, face aos recursos adicionais referenciados no artº 53º, da Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, considera-se que estes poderão ser testados opcionalmente. Os  
testes de interligação de serviços suplementares (estes ou outros adicionais que os operadores 
envolvidos acordem), deverão ser de realizados em conformidade com as normas do ETSI (EN 
300356). 
 
 
3.12. Outros Assuntos 
 
A. Respostas recebidas    
 
Foram ainda recebidos comentários relacionados com: (a) estrutura da rede de interligação; (b) 
serviço de backhaul; (c) PRAI; e (d) outros serviços. 
 

• Estrutura da rede de interligação 
 

De acordo com a Vodafone, o número excessivo de PGIs, em conjunto com a complexidade 
técnica provocada pela distribuição de gamas de numeração por centrais distintas da PTC, 
origina o pagamento de preços mais elevados do que os que pagaria com condições técnicas 
simplificadas. 
 
A Vodafone propõe, deste modo, que seja revista a estrutura de interligação da PTC, com vista à 
sua optimização, bem como da gestão de numeração nas centrais da PTC, nomeadamente através 
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de: (i) redução do número de PGIs nas áreas de Lisboa e Porto; e (ii) simplificação da alocação 
da numeração da rede fixa àqueles PGIs. 
 
A APRITEL apela à actuação do ICP-ANACOM no âmbito da simplificação das condições de 
interligação entre as redes da PTC e dos outros operadores, nomeadamente através da redução 
substancial do número de PGI necessários à interligação em tarifa Local nas áreas de Lisboa 
(gama 21 do PNN) e Porto (gama 22 do PNN). 
 

• Serviço de backhaul 
 
Relativamente ao serviço de backhaul de acesso às estações de cabos submarinos, a PTC diz não 
entender a razão que terá levado à inclusão na PRI de um serviço fornecido numa lógica 
concorrencial desde 2000 e, que desde essa data tem satisfeito as necessidades dos clientes. A 
ONI considera que as condições definidas actualmente constituem barreiras ao desenvolvimento 
dos serviços suportados em estações de cabos submarinos, nomeadamente: 
 
(i) não ser possível ao OOL utilizar a sua própria rede para chegar às estações de cabos 

submarinos, sendo obrigado a alugar capacidade à PTC; 
(ii) a obrigação de igualdade de capacidade no sistema submarino a interligar, o que 

impede que os OOLs possam funcionar como intermediários no acesso às estações de 
cabos submarinos, nomeadamente para operadores internacionais não licenciados em 
Portugal; 

(iii) a aplicação de preços mais elevados que os constantes na oferta de circuitos alugados 
da PTC; 

(iv) a não disponibilização de acesso às estações que servem a Madeira e os Açores. 
 

• PRAI 
 
A ONI considera necessária a redução dos preços de interligação da PRAI, na medida em que 
existiria um desvio face aos preços da PRI, que não seria compensado por outros aspectos mais 
favoráveis. A ONI e a APRITEL entendem ainda que a definição, por parte do ICP-ANACOM, 
da evolução prevista para a PRAI é importante, segundo a ONI porque permitiria a definição de 
estratégias de desenvolvimento de rede e acesso à Internet.  
 

• Outros serviços 
A ONI entende que o prazo de resposta da PTC face a solicitações, por parte dos OOLs, de 
novos serviços, deverá ser reduzido, de modo a tornar o processo associado mais eficiente, 
sugerindo um prazo não superior a 30 dias. 
 
O mesmo operador considera necessária a fixação de prazos específicos de aviso prévio de 
notificação da PTC, no caso de impossibilidade de os operadores chegarem a acordo sobre a data 
de realização das operações de controlo, ajustes ou manutenção de rotina, propondo a inclusão 
de um prazo de pré-aviso para as situações descritas no ponto 28 do corpo da PRI. 
 
A ONI entende ainda dever ser clarificada a supressão da referência da eliminação dos benefícios 
sociais, por parte da PTC, a clientes que recorram à selecção ou pré-selecção de operador, em 
conformidade com a Deliberação do ICP-ANACOM referente às obrigações a impor nos 
mercados retalhistas de banda estreita. 
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A SonaeCom acrescenta que a PTC tem recusado conceder acesso aos clientes da Optimus aos 
números verdes internacionais.  
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 

• Estrutura de interligação 
 
O ICP-ANACOM reconhece que as críticas dos OOL’s incidem especificamente sobre o número 
de PGI’s locais existentes em Lisboa e Porto. A ANACOM não dispõe de informação que lhe 
permita verificar, por comparação internacional, se o número de PGI’s nestes centros é ou não 
razoável. Caso se considerassem menos pontos de interligação locais nestes centros (e, assim, 
uma distribuição de tráfego distinta), o preço da interligação a nível local teria que aumentar, 
para que não existisse desorientação para os custos. 
 
Sobre o número de PGIs, recorrendo a um critério baseado em densidade populacional, a 
ANACOM considera que a cobertura global a nível local, é pautada pela razoabilidade e 
enquadrada nas práticas correntes europeias (vide Tabela infra que reproduz os dados constantes 
da análise das ofertas de referência, não sendo expectável a existência de alterações significativas 
nos vários Estados-Membros).  

 

     Fonte: Cálculo ICP-ANACOM com base em informação recolhida junto das autoridades reguladoras e nas 

    
• Serviço de backhaul 

 
obre a inclusão do serviço de backhaul de acesso às estações de cabos submarinos na PRI, o 

• PRAI 
 

em prejuízo de o ICP-ANACOM poder vir a rever os preços da PRAI, não faz parte do âmbito 
das alterações a PRI, modificações dos preços a praticar na PRAI. Acresce que na deliberação de 

Alemanha 471 174.565 0,2% 758
Áustria 250 32.848 0,4% 335
Bélgica 500 20.322 0,2% 61

Dinamarca 180 29.667 0,6% 239
Espanha 608 65.707 0,2% 830
Finlândia 12 431.333 8,3% 28.179
França 592 99.797 0,2% 919
Grécia 128 79.320 0,8% 1.031

Holanda 514 30.920 0,2% 81
Irlanda 44 84.091 2,3% 1.597
Itália 614 94.137 0,2% 491

Luxemburgo 3 143.667 33,3% 862
Portugal 171 59.947 0,6% 539

Reino Unido 735 80.041 0,1% 332
Suécia 48 186.646 2,1% 9.374

Média sem PT 336 110.933 3,5% 3.221

Área(Km2)/PGI% População/PGIPaís População/PGI N.º de PGI's

                 ofertas de  referência em Janeiro de 2005 
 
 
 
 
 

S
ICP-ANACOM convidou os interessados a manifestarem as suas posições de forma 
fundamentada e coerente, para análise da ANACOM. Não foram apresentados casos concretos e 
sistemáticos que justifiquem uma actuação da ANACOM. 
 

S
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16/03/200419, sobre as alterações a introduzir na PRI 2004, foi suprimida a restrição sobre a 
exclusão do tráfego de acesso à Internet anteriormente prevista, sendo que um operador poderá 
recorrer à PRI para recolher (parte do) tráfego de acesso à internet (sendo tal tráfego sujeito às 
condições associadas ao acesso indirecto), em particular no que se refere aos preços associados 
aos serviços de facturação, cobrança e risco de não cobrança.  
 

• Outros serviços 
 
O ponto 15 - Novos Serviços, da PRI,  descreve o procedimento, incluindo prazos, para um OOL 

querer  a prestação de um novo serviço. Face a um novo pedido, a PTC dispõe de 5 dias úteis 

no ponto 28 as situações que poderão levar à suspensão ou interrupção dos 
erviços, sendo que uma das situações previstas é justamente as operações de controle, ajuste e 

 consulta sobre obrigações na área de mercados retalhistas de banda estreita , o 
P-ANACOM esclareceu que nenhum tarifário do Grupo PT será incompatível com a pré-

sição da SonaeCom relativamente às dificuldades relacionadas 
om o acesso a números verdes internacionais. Esta Autoridade reitera o entendimento expresso 

                                                

re
para acusar a sua recepção, um mês para confirmar se a especificação é adequada e dois meses 
para confirmar a aceitação da disponibilização do serviço. Face á possível complexidade técnica 
dos novos pedidos, os prazos previstos na actual PRI não parecem ser despropositado, no entanto 
o facto de existirem prazos máximos definidos não impede a realização mais expedita destes 
procedimentos.  
 
A PRI descreve 
s
manutenção de rotina, estas últimas estão previstas que ocorram, sempre que possível, em data 
acordada entre o OPS e a PTC. Na medida em que a PRI já estabelece que a data deve ser 
acordada entre o operador e a PTC, não se compreende a pretensão da ONI de ver estabelecido 
um pré-aviso. 
 
No relatório da 20

IC
selecção de outros operadores. Neste contexto, a observação da ONI relativamente à necessidade 
de se clarificar a supressão da referência da eliminação dos benefícios sociais a clientes que 
recorram à selecção ou pré-selecção de operador, será tida em consideração na deliberação final 
sobre as alterações à PRI 2005. 
 
O ICP-ANACOM regista a po
c
na deliberação relativa à imposição de obrigações nos mercados retalhistas de banda estreita21, 
mais especificamente no tocante ao mercado dos serviços telefónicos destinados a números não 
geográficos publicamente disponíveis num local fixo. Assim, apesar de reconhecer a existência 
de problemas específicos relacionados com o acesso internacional e universal a Números Verdes, 
tendo em consideração as características específicas dos serviços em análise referidas supra, o 
ICP-ANACOM entende não ser de considerar qualquer acção no presente momento, no que se 
refere aos serviços prestados através de Números Verdes Internacionais e Números Verdes 
Universais propondo-se acompanhar atentamente as acções da Comissão Europeia no que se 
refere a esta matéria, nomeadamente a possível introdução de uma decisão. Na sequência dessa 
decisão, o ICP-ANACOM poderá vir a reavaliar a sua posição. 
 
 
 

 
19 http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=209242 
20 
http://www.anacom.pt/streaming/relatorio_consulta_retalhistas29nov2004.pdf?categoryId=120742&contentId=246308&field=ATTACHED_FIL
E. 
21 http://www.anacom.pt/streaming/OMR29.11.20041.pdf?categoryId=120742&contentId=246306&field=ATTACHED_FILE.  
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IV – CONCLUSÃO 

curará reflectir a apreciação efectuada no presente relatório na decisão 
nal sobre as alterações a PRI 2005. 

 
O ICP-ANACOM pro
fi
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