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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O SENTIDO PROVÁVEL DA 
DELIBERAÇÃO DO ICP-ANACOM REFERENTE À ALTERAÇÃO DA OFERTA 

GROSSISTA "REDE ADSL PT" 
 

1. ENQUADRAMENTO 
 
Em 9 de Maio de 2005, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM aprovou o sentido 
provável da deliberação referente à alteração da oferta grossista "Rede ADSL PT"1, 
deliberando proceder, ao abrigo dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, à audiência prévia das entidades interessadas. 

Em resposta à audiência prévia foram recebidos os comentários da PT Comunicações, S.A.2 
(PTC), da OniTelecom – Infocomunicações, S.A.3 (Oni), da Vodafone Portugal, 
Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone)4, da SGC Telecom – SGPS, S.A. (Grupo SGC)5, 
da Sonaecom – SGPS, S.A. (Sonaecom)6 e da Associação dos Operadores de 
Telecomunicações (APRITEL)7. 

No presente relatório adopta-se a designação de OPS (operadores e prestadores de serviços) 
para designar todas as entidades excepto a PTC. 

De seguida, elabora-se uma síntese dos aspectos mais relevantes das respostas recebidas ao 
sentido provável da deliberação e o correspondente entendimento do ICP-ANACOM. Esta 
síntese não dispensa a consulta das respostas remetidas pelas entidades interessadas. 

2. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DAS ENTIDADES INTERESSADAS 
2.1. COMENTÁRIOS GERAIS 

A PTC, utilizando estimativas de custos relativos à modalidade de agregação ATM, 
resultantes de um alegado modelo de custeio previsional para 2005, argumenta que o preço 
do acesso local com agregação ATM deve ser superior ao definido no sentido provável da 
deliberação. Aquela empresa propõe também que o ICP-ANACOM reconsidere a sua 
posição relativamente à extensão da gratuitidade dos pedidos de alteração de classe a todas 

                                                 
1 Doravante designado “sentido provável da deliberação”. 
2 Fax da PTC datado de 23 de Maio de 2005, com entrada E17781/2005. 
3 Carta da Oni datada de 24 de Maio de 2005, com entrada E17887/2005. 
4 Carta da Vodafone datada de 24 de Maio de 2005, com entrada E18081/2005. 
5 Carta do Grupo SGC datada de 20 de Maio de 2005, com entrada E18058/2005. 
6 Fax da Sonaecom datado de 25 de Maio de 2005, com entrada E18252/2005. 
7 Carta da APRITEL datada de 20 de Maio de 2005, com entrada E18861/2005. 
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as classes de destino, ao processo de migração de acessos entre operadores e entre modos de 
agregação de tráfego (IP e ATM). 

A Oni, a Vodafone e a Sonaecom, sem prejuízo de concordarem com as alterações que o 
sentido provável da deliberação preconiza para a oferta grossista “Rede ADSL PT”, 
consideram que o sentido provável da deliberação é limitado quanto ao seu âmbito e 
insuficiente quanto às alterações que determina na oferta. 

A Oni critica o processo associado à reformulação da oferta grossista “Rede ADSL PT”, 
alegando a incerteza e insegurança gerada no mercado, referindo que os OPS conheceram 
através da PTC a “deliberação de suspensão da oferta” de 21 de Março de 2005, por parte 
do ICP-ANACOM, e a “existência de diversas reuniões com o Conselho de Administração 
do ICP-ANACOM com vista à redefinição da oferta”. A Oni refere também o facto de ter 
tomado conhecimento da posição do ICP-ANACOM em relação à oferta e respectiva data 
de entrada em vigor 9 dias antes dessa data. 

A Vodafone congratula-se com a decisão do ICP-ANACOM de suspender, em 5 de Abril, a 
introdução das condições comunicadas para a oferta, assegurando a existência de condições 
concorrenciais adequadas ao mercado e evidenciando supervisão atenta e oportuna sobre o 
mercado de telecomunicações. 

A Oni e a Sonaecom criticam também o facto de o ICP-ANACOM não colocar em 
audiência prévia o entendimento de não oposição à entrada em vigor da oferta “Rede ADSL 
PT” a 19 de Maio, considerando a Sonaecom que esse facto enferma de um vício de 
procedimento. 

O Grupo SGC, representando as empresas Jazztel, Netvoice e WTS, congratula-se com a 
totalidade das medidas constantes no sentido provável da deliberação. 

A APRITEL expressa as preocupações daquela Associação relativamente ao sentido 
provável da deliberação, sendo os seus comentários coincidentes com os apresentados pela 
Oni e Sonaecom, tidos em conta no presente relatório. 

A PTC, em 19 de Abril de 2005, redefiniu e comunicou ao ICP-ANACOM e aos 
prestadores interessados as condições relativas à oferta grossista “Rede ADSL PT”. Neste 
contexto, ou seja, perante alterações introduzidas voluntariamente pela PTC na sua oferta 
grossista, é entendimento do ICP-ANACOM que não existe qualquer competência de 
exercício obrigatório, de sua parte, de aprovação das novas condições comunicadas, nem é 
exigível qualquer acto prévio do regulador à entrada em vigor das novas condições. 

Na situação descrita, ao ICP-ANACOM assiste, sim, a possibilidade de se opor 
fundamentadamente à introdução de alguma alteração por parte da PTC e nesse caso pode 
suspender a entrada em vigor das novas condições e ou determinar as alterações que 
considere adequadas. Apenas nesta medida, isto é, decisão de suspensão ou determinação 
de alterações às condições comunicadas, a decisão do ICP-ANACOM estará sujeita ao 
procedimento de audiência prévia dos interessados e, eventualmente, à sua dispensa ou 
inexistência (como são os casos de urgência).  

Aliás, seria excessivo e até absurdo que toda e qualquer pretensão comunicada pelas 
empresas reguladas ao ICP-ANACOM com a qual esta Autoridade concordasse, exigisse do 
regulador a emissão de um sentido provável de decisão de não oposição, sujeito a audiência 
prévia. 
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Sem prejuízo, é de acrescentar que neste caso particular se tratou de um processo 
amplamente participado pelos vários prestadores interessados, como se pode verificar do 
relato dos antecedentes contido na primeira parte do sentido provável da deliberação. Com 
efeito, para além dos variados comentários recebidos por escrito, o ICP-ANACOM 
promoveu um conjunto de reuniões com os prestadores, incluindo a PTC, com vista a 
auscultar detalhadamente as suas preocupações e enriquecer o processo decisório. 

É neste contexto que se releva que as preocupações inicialmente manifestadas pelos 
operadores foram tidas em conta na reformulação das condições da oferta comunicadas pela 
PTC em 19 de Abril, nomeadamente com a redução dos preços grossistas e com a 
definição, por aquela empresa, de procedimentos detalhados de migração de clientes. 

Neste âmbito, as condições definidas pela PTC nas ofertas comunicadas em Abril são 
substancialmente mais favoráveis que aquelas que foram comunicadas em 21 de Março. É 
de relevar que a própria margem das novas ofertas é, tendo em conta os pressupostos 
apresentados na análise de suporte ao sentido provável da deliberação, significativamente 
superior à margem existente na anterior oferta de 512 kbps. 

Acresce que outras preocupações posteriormente manifestadas pelos operadores, foram, por 
sua vez, ponderadas por esta Autoridade, tendo aquelas que se consideraram relevantes no 
âmbito do sentido provável da deliberação, ficado sujeitas à audiência prévia dos 
interessados. 

As questões dos preços e das migrações, suscitadas pela PTC, são analisadas nas secções 
seguintes. 

2.2. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

PREÇO MÁXIMO DO ACESSO LOCAL COM AGREGAÇÃO ATM8

O sentido provável da deliberação refere que o preço máximo do acesso local com 
agregação ATM, independentemente da classe, deve ser fixado em € 7,05. 

A PTC, mencionando argumentos apresentados aquando da definição do preço máximo do 
acesso local com agregação ATM em € 9,5, apresenta estimativas resultantes de um alegado 
modelo de custeio previsional daquela empresa para 2005 relativas ao custos incorridos 
com a oferta na modalidade com agregação ATM. Segundo aquela empresa, os custos 
totais9 previsionais para 2005 para a mensalidade do acesso local ATM ascendem a       
(considerando uma base de capital valorizada segundo o método contabilístico). 

A PTC indica que a redução verificada, de 2004 para 2005, nas estimativas do custo 
unitário previsional deve-se a uma redução dos custos por acesso dos portos nos DSLAM10 
e a um aumento do parque de acessos locais com agregação IP11, contribuindo para uma 
redução dos custos unitários das actividades partilhadas pelas duas modalidades de 
agregação possíveis12, nomeadamente, o DSLAM. Aquela empresa considera que os custos 
estimados para 2005 são provavelmente demasiado baixos, uma vez que pressupõem, pelo 
menos,     novos acessos locais com agregação ATM mensalmente o que, no entender da 
PTC, considerando a procura actual, não parece viável. 
                                                 
8 Asynchronous Transfer Mode. 
9 Inclui os custos de rede, custos de cliente, outros custos directos e custos comuns. 
10 Digital Subscriber Line Access Multiplexer. 
11 Internet Protocol. 
12 IP e ATM. 
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Assim, a PTC, considerando que os custos relevantes para definição do preço máximo em 
questão são os que constam do referido modelo de custeio previsional daquela empresa e 
que o ICP-ANACOM não demonstra a orientação do preço definido para os custos, afirma 
que a definição de um preço máximo de € 7,05 constitui uma violação do princípio da 
orientação para os custos. 

A Oni, a Vodafone e a Sonaecom concordam que a redução do preço máximo do acesso 
local com agregação ATM é essencial para manter a coerência entre as várias ofertas e os 
incentivos de investimento adequados. A Sonaecom propõe que, adicionalmente, os preços 
dos acessos locais no modo de agregação IP sejam reduzidos num montante igual à redução 
verificada para os acessos em agregação ATM (€ 2,45). 

A Oni propõe que o preço máximo constante no sentido provável da deliberação seja 
aplicado retroactivamente à data em que entraram em vigor os preços da ORALL13 
determinados na deliberação do ICP-ANACOM de 13 de Abril de 2005. 

O ICP-ANACOM, no processo relativo à deliberação de 21 de Outubro de 2004 referente à 
oferta grossista “Rede ADSL PT” – oferta com agregação ATM14, apresentou todos os 
pressupostos que, na altura, estiveram na base da definição do preço máximo do acesso 
local na modalidade de agregação ATM, considerando esta Autoridade que o valor obtido 
através da utilização daqueles pressupostos garantia um preço orientado para os custos, 
coerente com as outras ofertas e, consequentemente, transmitia incentivos de investimento 
adequados. Na análise anexa ao sentido provável da deliberação referente à oferta grossista 
“Rede ADSL PT” – oferta com agregação ATM, é desde logo referido que esta Autoridade 
poderia vir a rever o preço de instalação da ORALL e, por conseguinte, adaptar os preços 
definidos para a oferta “Rede ADSL PT” no seu modo de agregação ATM. Assim, o 
presente sentido provável da deliberação considera exactamente os mesmos pressupostos 
anteriormente utilizados e tem em conta, adicionalmente, a redução do preço de instalação 
do acesso partilhado em resultado da deliberação de 13 de Abril de 2005. 

Em relação aos custos estimados pela PTC, é de notar que os mesmos são baseados num 
alegado modelo previsional, cujos pressupostos de utilização se desconhecem e que 
suscitam grandes reservas15. Note-se que aquando da definição do preço do máximo do 
acesso local na modalidade de agregação ATM em € 9,5, a PTC estimou este custo em  
          para 2005, estimando agora um valor cerca de 13% inferior. 

De acordo com a metodologia utilizada pelo ICP-ANACOM na deliberação de 21 de 
Outubro de 2004, o preço definido para o acesso local com agregação ATM depende, 
sobretudo, da mensalidade e da instalação do acesso partilhado, dependendo, nas outras 
componentes, do número de acessos (IP e ATM) contratados. Verifica-se que o número 
total de acessos ADSL fornecidos a nível grossista pela PTC tem aumentado 
significativamente (crescimento de 123% em 2004) e que a própria PTC reconhece a 
existência de actividades partilhadas pelas duas modalidades de agregação existentes na 
oferta “Rede ADSL PT” e a redução dos custos em resultado do aumento do número de 
acessos IP (e ATM) existentes.  

                                                 
13 Oferta de Referência de Acesso ao Lacete Local. 
14 Vide deliberação em http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=211722. 
15 Aquando da deliberação sobre as alterações a introduzir na ORALL, de 13 de Abril de 2005, o ICP-
ANACOM manifestou, no relatório da audiência prévia, sérias dúvidas quanto aos custos apresentados pela 
PTC no sistema de contabilidade analítica. 
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A redução do preço do acesso local com agregação ATM segue a lógica e pressupostos 
conducentes à deliberação de 21 de Outubro de 2004, suportados fundamentalmente nos 
preços da OLL. Os preços dos acessos locais com agregação IP têm sido regulados com 
base numa margem sobre o preço de retalho definido pelas empresas do Grupo PT (regra de 
“retalho-menos”)16. Assim, o ICP-ANACOM não acolhe a proposta da Sonaecom de 
reduzir o preço dos acessos locais no modo de agregação IP em montante igual à redução 
agora definida para os acessos locais com agregação ATM. Acresce que os preços em 
questão, nas principais classes de acesso existentes, foram recentemente reduzidos em 
valores superiores a 10%. 

Atendendo ao exposto, o ICP-ANACOM mantém na deliberação final que o preço máximo 
do acesso local com agregação ATM, independentemente da classe, deve ser fixado em  
€ 7,05. Como esta Autoridade já referiu em vários momentos, a retroactividade das suas 
decisões, sugerida pela Oni, somente deve, em princípio, ser aplicada em condições 
excepcionais, o que não é o caso.  

ALTERAÇÕES DE DÉBITO, DE OPERADOR E DE MODO DE AGREGAÇÃO DE TRÁFEGO  
O sentido provável da deliberação determina que a PTC deve alterar a oferta grossista 
“Rede ADSL PT” de modo a que gratuitidade, para os prestadores, dos pedidos de alteração 
de débito previstos para as classes 2 Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps, seja também aplicada a 
qualquer alteração de débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou 
não, de uma alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), durante um 
período de 6 meses a contar a partir da data de alteração da oferta resultante da Deliberação 
final. 

A PTC indica que a gratuitidade para os pedidos de alteração para as classes de acesso local 
com 2 Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps, durante um período de 6 meses a contar a partir de 19 de 
Maio, teve como objectivo o ajuste de débito das ofertas de retalho às novas classes de 
serviço disponíveis, encontrando-se justificada pelo seu alinhamento temporal com o 
período de migração e aplicabilidade restrita às novas classes de acesso local. 

A PTC considera que a extensão da migração gratuita para os outros casos em análise não 
se encontra justificada nem fundamentada, referindo aquela empresa que incorre em custos 
com a prestação dos serviços de migração. Refere a PTC que, no caso específico das 
alterações de modo de agregação do tráfego e de prestador de serviço existe uma diferença 
relativamente à alteração de acesso local, uma vez que a migração é realizada através de 
pedidos de cessação e de provisão e não com base em pedidos de alteração. 

A Oni e a Vodafone concordam com a justificação e fundamentação apresentada pelo ICP-
ANACOM para a extensão da gratuidade a qualquer alteração de débito, transferência de 
operadores ou transferência de modo agregação de tráfego. A Oni e Vodafone sugerem que, 
atendendo ao facto de, após a migração do acesso até à cessação do período de gratuitidade 
para migrações de classe, alguns clientes apenas terem um mês para verificar a adequação 
das características da classe de acesso local escolhida às suas reais necessidades como 
utilizador e à imprevisibilidade temporal e operacional do processo de migração, o período 
de gratuitidade das migrações seja alargado para 10 meses (Vodafone) ou 12 meses (Oni). 
Adicionalmente, a Oni argumenta que, por razões relacionadas com a proporcionalidade e 
                                                 
16 A regra “retalho-menos” permite o estabelecimento de preços que garantam um nível de retorno adequado e 
impeçam o esmagamento de margens, proporcionando às empresas concorrentes uma maior liberdade na 
disponibilização de ofertas a nível de retalho, nomeadamente nos preços praticados. 
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com o respeito pelo princípio da neutralidade tecnológica, a extensão da gratuitidade deverá 
ser aplicada com efeitos retroactivos a 19 de Maio. 

A Sonaecom concorda com a eliminação de preço de migração entre ISPs considerando que 
tal medida é essencial para o desenvolvimento de condições concorrenciais no mercado do 
acesso à Internet em banda larga. Segundo aquela empresa, a isenção do preço de migração 
não deverá ser condicionada à duração do plano de migração de clientes para novas classes, 
devendo ser consagrada na oferta até que se observe uma redução da quota de mercado do 
Grupo PT para valores inferiores a 50%. Aquela empresa considera também que o 
“desfasamento temporal das condições propostas pelo ICP-ANACOM no âmbito do 
processo de audiência pública face à data de entrada em vigor das condições propostas 
pela PT Comunicações (…) contribui de forma inequívoca para o agravamento das 
condições de concorrência existentes no mercado em causa17”.  

A justificação e fundamentação associada à extensão da gratuitidade das migrações a 
qualquer alteração de débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou 
não, de uma alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), durante um 
período de 6 meses a contar a partir da data de alteração da oferta resultante da Deliberação 
final, ao contrário do referido pela PTC, encontra-se presente no sentido provável da 
deliberação, sendo referido que a extensão é necessária para garantir a coerência na oferta 
“Rede ADSL PT”. 

A questão dos custos colocada pela PTC não se coloca, uma vez que sendo os custos 
associados a uma migração para as novas classes de serviço da mesma ordem de grandeza 
dos custos (i) de alteração para uma classe de serviço já existente, (ii) de uma alteração de 
prestador de serviço ou (iii) de uma alteração do modo de agregação do tráfego do acesso 
local, o que se está a assegurar é uma coerência na oferta para serviços similares. Isto é, 
estando a PTC a prestar o serviço de migração para as novas classes de serviço de modo 
gratuito e durante um período de 6 meses, as outras possibilidades de alteração supra 
mencionadas devem ter exactamente o mesmo tratamento. 

Relativamente às propostas dos OPS para que a gratuitidade na migração de acessos seja 
prolongada entre 4 e 6 meses ou condicionada à quota dos concorrentes atingir 50%, o ICP-
ANACOM esclarece que pretende garantir a não discriminação no tratamento de empresas 
do Grupo PT e concorrentes e a coerência na oferta. Nestes termos, não é proporcional nem 
razoável condicionar a duração da gratuitidade à quota de mercado da PTC, ou alargar, nas 
condições actuais, o período de aplicação da mesma. Note-se que as migrações envolvem 
actividades que, embora sendo efectuadas em bloco, terão, certamente, alguns custos 
associados, não sendo desejável aumentar a complexidade deste processo, nem os custos do 
sistema, por eventuais necessidades do utilizador experimentar o serviço antes de o 
contratar18. Acresce que não faz qualquer sentido a aplicação retroactiva da mesma. 

                                                 
17 A Sonaecom considera necessário que o processo de migração automática para os novos débitos não seja 
aplicado aos clientes do Grupo PT. Considera a Sonaecom que “deverá ser imposto às empresas do grupo PT a 

ferta de que dispõem. 

obrigação de informarem os seus clientes de que poderão proceder ao upgrade da sua classe de serviço, sem 
qualquer custo, mantendo-se no actual ISP ou, em alternativa, solicitando, também sem qualquer custo 
adicional, a migração para qualquer outro ISP que disponibilize a classe de serviço que o cliente deseja”. 
Defende a Sonaecom que, na mesma comunicação, a PTC divulgue o “link” de uma página Internet, alojada no 
site do ICP-ANACOM onde estariam listados outros “links” para as páginas dos operadores com ofertas nos 
novos débitos. 
18 Até à data não existiu essa necessidade e na generalidade dos casos os utilizadores podem optar por 
permanecer na o
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Em relação ao “desfasamento” temporal entre a entrada em vigor das condições da oferta e 
das alterações constantes no sentido provável da deliberação, o ICP-ANACOM esclarece 
que a possibilidade de estender a gratuitidade das migrações aos casos em análise constitui 
um processo autónomo do processo gratuitidade para migrações em resultado da alteração 
de débito, não tendo os vários interessados se pronunciado sobre o primeiro. Acresce que, 
evidentemente, a gratuitidade para migrações em resultado da alteração de débito para 2 
Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps se aplica, de modo não discriminatório a todos os operadores 
beneficiários da oferta. 

Atendendo ao exposto, o ICP-ANACOM mantém na deliberação final que a PTC deve 
alterar a oferta de modo a que gratuitidade para os prestadores dos pedidos de alteração de 
débito previstos para as classes 2 Mbps, 4 Mbps e 8 Mbps, seja também aplicada a qualquer 
alteração de débito, independentemente do modo de agregação e de se tratar, ou não, de 
uma alteração do prestador de serviço (transferência entre prestadores), durante um período 
de 6 meses a contar a partir da data de alteração da oferta resultante da deliberação final. 

2.3. OUTRAS MATÉRIAS COLOCADAS PELOS OPERADORES 

PREÇOS GROSSISTAS E DIFERENÇA FACE AO PREÇO DE RETALHO 
A co ortância da estimação do 
co istência de condições 

a que as novas condições da oferta grossista “Rede 
19

o 

Oni, ncordando com o ICP-ANACOM relativamente à imp
nsumo médio nas novas classes de acesso local para avaliar a ex

concorrenciais, tem reservas quanto à metodologia utilizada por esta Autoridade por se 
basear em dados preliminares de dois operadores e não permitir respeitar, em todas as 
circunstâncias, as taxas de contenção anunciadas. Aquela empresa informa que não 
apresentou dados de clientes seus envolvidos nos ensaios da PTC por o seu número ser 
insuficiente para qualquer conclusão. 

A Oni, considerando uma situação em que é mantida e assegurada em todas as condições 
uma taxa de contenção de 1:50, estim
ADSL PT” se consubstanciam numa redução da margem  de 30% para 16%. A Oni refere 
também ser importante considerar o aumento dos custos com a conectividade internacional 
em resultado do acréscimo de débito. Assim, a Oni sugere que o ICP-ANACOM estabeleça 
desde já um prazo para análise dos valores de consumo de tráfego efectivamente registado.  

Relativamente aos preços da oferta grossista a Oni reitera a necessidade do ICP-ANACOM 
(i) fixar uma regra de retalho-menos; (ii) reduzir para € 100 o preço mensal por Mbps para 
o tráfego dos acessos agregados IP; e (iii) impor a retroactividade dos preços alterados na 
oferta grossista “Rede ADSL PT” de 19 de Abril, no mínimo, a partir de Janeiro de 2005. 

A Oni e o Grupo SGC consideram que o preço dos suportes físicos dos acessos agregados e 
dos circuitos alugados com as mesmas características deve estar relacionado, devendo 
preço dos suportes físicos dos acessos agregados ser reduzido. 

Como é referido no sentido provável da deliberação as estimativas realizadas pelo ICP-
ANACOM foram efectuadas tendo em conta os melhores dados fornecidos pelos 
interessados, reconhecendo a Oni não ter dados ou experiência nesta matéria. Tal não 
impede o acompanhamento da evolução do consumo de tráfego no acesso agregado IP por 
parte dos OPS. Nesta medida, e considerando os valores estimados pelo ICP-ANACOM 
julga-se que as actuais condições da oferta grossista “Rede ADSL PT” garantem condições 

                                                 
19 Calculada em relação aos custos grossistas. 
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concorrenciais para os OPS e a coerência com as outras ofertas grossistas existentes, 
transmitindo incentivos de investimento adequados. 

As restantes propostas apresentadas eram já conhecidas por esta Autoridade, pelo que não 
constituem matéria nova a analisar. 

REDUÇÃO DO DÉBITO UPSTREAM DA CLASSE 11 
A Sonaecom indica que já recebeu queixas de clientes relativamente à redução do débito 
upstream da classe 11, referindo a Oni que regista que o ICP-ANACOM mantém a 

ssibilidade de vir a analisar a necessidade de considerar o débito upstream de 512 kbps. po

Como é referido no sentido provável da deliberação, o ICP-ANACOM, pode vir a 
identificar a necessidade da oferta incluir o débito upstream de 512 kbps, não considerando, 
atendendo à informação disponível neste momento, que a redução do débito upstream da 
classe 11 seja lesiva dos interesses da generalidade do mercado. 

ENTRADA EM VIGOR DAS CONDIÇÕES DA OFERTA  
A Sonaecom e a Oni referem que a data de entrada das novas condições da oferta já em 
Maio, impede o cumprimento das suas obrigações legais perante os respectivos clientes. 

ção da oferta com as actuais proporções A Vodafone entende que, considerando uma altera
estruturais, o prazo mínimo de 30 dias para pré-aviso dos operadores é insuficiente, 
propondo que, em situações similares se adopte um prazo mínimo de 60 dias. 

Em relação à data de início das migrações, releva-se que na comunicação enviada a todos os 
prestadores pela PTC em 29 de Abril, aquela empresa refere que “relativamente à migração 
de 1 Mbps para 2 Mbps, a realizar pela PT Comunicações, solicitamos que nos confirmem 
se podemos avançar com as condições indicadas no Plano de Migração e se necessitam de 
ver satisfeitos alguns requisitos adicionais, nomeadamente a possibilidade de ser o 
Operador a colocar os pedidos de alteração no âmbito da migração em causa”.  

Aliás, como referido no sentido provável de decisão, a PTC comunicou a disponibilidade 
para, tendo em conta a complexidade do processo, realizar reuniões bilaterais com os 
prestadores interessados, para análise e discussão da implementação do mesmo. 

Assim, identificou-se ab initio, a disponibilidade da PTC para adequar o Plano de 
Migrações aos interesses e condicionantes enfrentadas pelos prestadores beneficiários da 
oferta, pelo que, caso em determinadas situações os OPS não possam cumprir com as 
obrigações legais que têm perante os seus clientes, tiveram e têm a oportunidade de adequar 
as datas das migrações em causa.  

MORATÓRIA PARA EMPRESAS DO GRUPO PT 
A Sonaecom e a Oni consideram que o Grupo PT deveria ter sido objecto de uma moratória 
que impedisse as suas empresas de comercializar no retalho acessos suportados na novas 

m que através desta medida assimétrica se 
l playing field no mercado”. 

classes de acesso local, afirmando a Sonaeco
potenciaria a existência de um “verdadeiro leve

Como é referido no sentido provável da deliberação, o ICP-ANACOM considera que a 
acção regulatória deve conduzir à criação de condições estruturais no mercado que 
possibilitem uma concorrência sã e com possibilidades iniciais idênticas entre os vários 
prestadores, para que estes concorram em função da eficiência e, sobretudo, da satisfação 
dos interesses dos consumidores. É entendimento desta Autoridade que o “verdadeiro level 
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playing field no mercado” é conseguido através da criação de condições que garantam que 
todos os operadores têm as mesmas hipóteses para concorrer no mercado, não podendo ser 
alcançado através da acção regulatória levada a cabo com o objectivo de beneficiar ou 
prejudicar de forma artificial um operador, com consequências negativas para os clientes 
desse ou de outros prestadores. 

PROCESSO DE MIGRAÇÕES ENTRE PRESTADORES DE SERVIÇO 
A Sonaecom e a Oni entendem que o ICP-ANACOM deve determinar um processo simples 
e eficiente que impeça os abusos que, no entender daquelas empresas, têm vindo a ser 
praticados. 

A Sonaecom considera fundamental que o processo de migração passe a estar independente 

que fica impedido de cumprir o compromisso assumido perante o cliente, 

da existência de uma ordem de cessação do prestador que deixa de prestar serviços ao 
cliente, afirmando que o actual processo traz prejuízos ao cliente, que em alguns casos fica 
sem serviço durante longos períodos, e ao prestador para onde o cliente pretende ser 
transferido 
comprometendo a sua imagem técnica e comercial. 

No sentido provável da deliberação de 9 de Maio de 2005, o ICP-ANACOM referiu que 
poderia vir a alterar o actual processo de migrações entre prestadores distintos, no sentido 
de introduzir uma maior simplicidade, eficiência e celeridade. 

Em relação a este processo o ICP-ANACOM também tem recebido dezenas de reclamações 
de consumidores relativas a demoras na comunicação de cessação do serviço à PTC por 
parte do prestador preterido. Em muitos casos, esta situação tem implicado que o utilizador 
final fique sem serviço durante longos períodos de tempo, o que não é aceitável. 

As reclamações recebidas advêm do facto de a PTC aguardar pelo pedido de cessação do 
acesso local por parte do prestador do qual o utilizador migra, só efectivando a migração 
após a recepção do referido pedido de cessação.  

Com efeito, a PTC definiu na oferta grossista “Rede ADSL PT” que “o processo de 
Migração de Acessos Locais ADSL entre Operadores distintos é executado com o acordo 
dos Operadores envolvidos e recorrendo às interfaces para transferência de informação 
entre a PT Comunicações e os Operadores. Para tal, o Operador de destino da migração 
do Acesso Local ADSL deverá colocar um pedido de provisão, com a indicação de 
migração, para o número de SFT do Acesso Local a migrar. O Operador do Acesso Local 
ADSL será notificado em conformidade, devendo, se assim o entender, colocar o pedido de 
cessação para efectivar a migração. O processo de migração é concluído com a notificação 
dos ‘prontos’ dos pedidos de cessação e de provisão.” 

Esta Autoridade reconhece, assim, que o processo é ineficiente devendo ser alterado, à 
semelhança do que se definiu na ORALL. No âmbito daquela oferta, o ICP-ANACOM 
esclareceu, na decisão final, que relativamente ao pedido de transferência, a PTC pode 
verificar apenas a informação básica relativa à numeração e à central em causa, não 
necessitando de validar a documentação do cliente final (nomeadamente o pedido de 
denúncia) ou de verificar a elegibilidade do acesso. Esta alteração teve por objectivo 
introduzir uma maior eficiência e celeridade na execução do processo de transferência. 

É entendimento desta Autoridade que o utilizador final, ao celebrar um contrato de 
prestação de serviços com um outro prestador, está inequivocamente a manifestar a sua 
vontade de rescindir o contrato que tinha celebrado com o prestador do qual pretende 
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migrar. Assim, o ICP-ANACOM considera excessiva a condição estabelecida na oferta 
“Rede ADSL PT” que impede a PTC de assegurar o fornecimento de um serviço conforme 
vontade expressa por um utilizador final, sem que o prestador de onde o cliente muda 
decida remeter o pedido de cessação à PTC, pelo que esta condição deve ser eliminada. 

A denúncia deve ser entregue pelo utilizador final ao prestador para o qual quer migrar no 
momento em que o utilizador expressa a sua vontade de contratar com ele, devendo este 
prestador remeter o documento de denúncia para o prestador de onde o utilizador migra, 
aliás à semelhança do que se estabeleceu nos casos de cessação de um contrato que tivesse 
associado um pedido de portabilidade do número ou de desagregação do lacete local, ou 
ambos, em que o assinante pudesse apresentar o respectivo pedido de denúncia junto do 
novo prestador que o transmite ao prestador que assegura ainda o serviço, extinguindo-se ou 
alterando-se o contrato para todos os efeitos legais no momento em que ocorrer 
efectivamente a portabilidade ou a desagregação, ou ambos. 

Concluindo, e sem prejuízo de a denúncia do contrato entre o utilizador final e o prestador 
de onde o cliente migra seguir o seu trâmite normal, o prestador para o qual o cliente muda 
deve, no momento em que colocar o pedido de fornecimento de serviço à PTC, dar 
conhecimento desse facto ao prestador de onde o cliente migra. A PTC ao receber o pedido 
de provisão de serviço, deve-o processar normalmente, sem aguardar por qualquer pedido 
de cessação de serviço. 

OFERTAS AGREGADAS VENDA CRUZADA DE PRODUTOS E SERVIÇOS  
A Oni considera “essencial que seja determinada a alteração da Oferta grossista ‘Rede 
ADSL PT’ no sentido se ser suprimida a obrigação de a prestação do serviço de acesso 
local estar condicionada à existência/manutenção do serviço fixo de telefone da PTC”, 
afirmando que “este assunto já vem sendo salientado há muito tempo pela OniTelecom sem 

 a matéria”. que exista uma posição objectiva e fundamentada da ANACOM sobre

A Vodafone alerta para o facto de as campanhas e ofertas agregadas, bem como a venda 
cruzada de produtos/serviços disponibilizadas pelas empresas do Grupo PT, constituírem 
práticas comerciais que em nada contribuem para a concorrência no mercado. 

A posição do ICP-ANACOM em relação à matéria suscitada pela Oni foi claramente 
transmitida àquela entidade, tendo-se informado que esta é uma matéria que se enquadra na 
Oferta de Referência da Linha de Assinante (ORLA). Acresce que, de acordo com 
informação do Grupo de Reguladores Independentes (IRG) e de estudos de consultores 
independentes, a prestação de um serviço ADSL, no âmbito de uma oferta grossista do tipo 
“Rede ADSL PT”, sem que o utilizador final detenha o serviço fixo de telefone sobre a 
mesma linha, ao nível da União Europeia existe apenas na Bélgica (sem intervenção 
regulatória) e na Suécia. 

O ICP-ANACOM irá estar atento, como esteve no passado, a situações que possam 
constituir práticas prejudiciais à concorrência no mercado e intervirá sempre que considere 
necessário. 

QUALIDADE DE SERVIÇO E COMPENSAÇÕES 

A Oni alerta para o facto de a deliberação de 21 de Dezembro de 2004 relativa ao modo de 
agregação ATM da oferta “Rede ADSL PT” definir que o tempo de interrupção do serviço 
aquando do processo de migração de clientes entre as ofertas com agregação IP e ATM 
(mesmo entre diferentes prestadores) não poder ser, em qualquer caso, superior a 1 dia, não 
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incluindo a oferta qualquer referência explícita a esse tempo ou a compensações por 

so de incumprimento. Também a Oni 

incumprimento de eventuais interrupções de serviço. 

A Vodafone refere que, na qualidade de prestadora de serviço ADSL, tem sentido reais 
dificuldades operacionais na instalação, prestação e reposição do serviço aos seus clientes, 
considerando urgente que o ICP-ANACOM patrocine um Grupo de Trabalho que envolva a 
PTC, os restantes operadores, e esta Autoridade, para que sejam estabelecidos parâmetros 
de qualidade mais ambiciosos e compensações no ca
menciona a necessidade de se proceder à revisão dos níveis de qualidade de serviço e das 
respectivas compensações por incumprimento. 

O ICP-ANACOM não tem tido conhecimento de situações concretas e sistemáticas em 
relação a problemas com a qualidade de serviço praticada na oferta grossista “Rede ADSL 
PT”, nomeadamente incumprimentos de prazos ou de outros indicadores de qualidade de 
serviço por parte da PTC. Relativamente à qualidade de serviço da oferta e às 
compensações no caso de incumprimento, o ICP-ANACOM, considera essencial, à 
semelhança dos preços, garantir que a coerência entre as ofertas grossistas e retalhistas seja 
respeitada. 
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