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Fundamentação do Sentido Provável de Decisão – Alterações a introduzir 
na ORAC PTC 

I. Enquadramento 

1. O ICP-ANACOM aprovou em 17/07/04, após consulta, a deliberação sobre a oferta de 
acesso às condutas da concessionária PT Comunicações, S.A. (PTC)1, na qual fixou 
princípios e condições gerais a que devem obedecer o acesso e a utilização de condutas 
e infra-estrutura associada da PTC, bem como elementos mínimos da oferta de 
referência de acesso às condutas e infra-estrutura associada (ORAC), tendo 
determinado que a PTC deveria submeter a ORAC ao ICP-ANACOM, para verificação 
da conformidade com os elementos mínimos, no prazo de 90 dias. 

2. A PTC apresentou, em 29/10/04, um pedido de suspensão da eficácia de duas das 
determinações constantes da Deliberação de 17/07/04, a saber: 

(i) proceder à descrição do espaço em condutas e infra-estrutura associada, 
considerado necessário ao desenvolvimento das infra-estruturas próprias e que seja 
presumivelmente utilizado durante a validade da oferta de referência;  

(ii) construir, manter e actualizar uma base de dados com informação descritiva 
das condutas e infra-estrutura associada e respectiva disponibilização às entidades 
beneficiárias; 

3. Em 15/11/04, a PTC intentou uma acção administrativa especial2 de pretensão conexa 
com actos administrativos contra o ICP-ANACOM, na qual solicitou a anulação da 
deliberação de 17/07/04.  

4. Também a NOVIS Telecom, S.A. (NOVIS), intentou, em 16/11/04, uma acção 
administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos contra o ICP-
ANACOM, impugnando a mesma deliberação de 17/07/04, e apresentou igualmente 
uma providência cautelar, pedindo a emissão de nova Deliberação do ICP-ANACOM.  

                                            
1 Vide decisão em http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=126439 e relatório da consulta pública em 
http://www.anacom.pt/streaming/rel_condutas.pdf?categoryId=109639&contentId=211362&field=ATTACHED. 
2 Vide link em http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=774&contentId=241585. 
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5. Sem prejuízo deste contencioso, a PTC remeteu ao ICP-ANACOM, em 23/11/04, uma 
ORAC, embora omissa relativamente aos pontos cuja suspensão de eficácia requerera. 

6. Em 09/08/05, o ICP-ANACOM foi notificado da sentença proferida em 05/08/05, pelo 2º 
Juízo do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, na providência cautelar 
(suspensão da eficácia) apresentada pela PTC, que a julgou improcedente, tendo assim 
o ICP-ANACOM deixado de estar impedido de executar as duas determinações acima 
referidas.  

7. Na sequência desta sentença, a PTC remeteu ao ICP-ANACOM uma carta datada de 
01/09/05, expressando a sua posição sobre o cumprimento das duas determinações em 
causa. 

8. Neste contexto, apresenta-se seguidamente a análise efectuada, relevando-se que os 
preços referidos não incluem IVA. O ICP-ANACOM manteve a confidencialidade dos 
dados de custos decorrentes do sistema de custeio (com excepção do coeficiente 
respeitante ao peso dos custos comuns sobre o total de custos directos e conjuntos), 
custos de mão-de-obra, custos orçamentados (com excepção de custos de material 
consumível e de deslocações) e custos estabelecidos como percentagens de outros 
custos.  

 

II. Análise 

2.1 DESCRIÇÃO DE ESPAÇO EM CONDUTAS (BASE DE DADOS) 
 

Posição PTC 

9. A PTC em carta de 23/11/04, considerou que uma vez solicitada junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa, a suspensão judicial de eficácia das obrigações: i) 
proceder à descrição do espaço em condutas e infra-estrutura associada, considerado 
necessário ao desenvolvimento das infra-estruturas próprias e que seja 
presumivelmente utilizado durante a validade da oferta de referência (disposta na alínea 
f) do ponto 6 da deliberação de 17/07/04), ii) construir, manter e actualizar uma base de 
dados com informação descritiva das condutas e infra-estrutura associada e respectiva 
disponibilização a terceiros (disposta no ponto I do Anexo à deliberação de 17/07/04), 
pelo que as mesmas se encontravam suspensas, encontrando-se tais aspectos omissos 
na ORAC. 

10. A PTC por carta (Refª 19573007) de 01/09/05, informou: i) estar já a desenvolver os 
passos necessários à construção da base de dados descritiva das condutas e infra-
estrutura associada, tendo salientado tratar-se de um processo moroso de duração 
nunca inferior a dois anos; ii) estar a preparar o Anexo 3 da proposta de ORAC contendo 
a descrição do espaço em condutas e infra-estrutura associada considerado necessário 
ao desenvolvimento das infra-estruturas próprias e que seja presumivelmente utilizado 
durante a validade da ORAC. 
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Apreciação ICP-ANACOM 

11. Reitera-se, face à supramencionada sentença de 05.08.2005, que com vista ao integral 
cumprimento do disposto na deliberação do ICP-ANACOM de 17/07/04, a PTC deverá 
proceder à construção, manutenção e actualização de uma base de dados que 
disponibilize informação descritiva das condutas e infra-estrutura associada, que seja 
angariada com base no cadastro de infra-estruturas da PTC e permanentemente 
actualizada no decorrer dos diversos pedidos de acesso e cuja divulgação à 
generalidade das entidades beneficiárias e ao ICP-ANACOM, deverá, de acordo com 
padrões de eficácia, contemplar as efectivas necessidades das entidades beneficiárias. 

12. Considera-se em especial que visando a implementação, com a maior rapidez possível, 
de condições de transparência e eficiente disponibilização de informação, a PTC deverá 
implementar a base de dados descritiva das condutas e infra-estrutura associada [ou 
seja, conforme referiu a PTC na sua contestação judicial, uma espécie de “mapa 
nacional” com o traçado de todas as condutas de que seja detentora, bem como a 
indicação actualizada da ocupação de cada uma (isto é, com a referência de quantos 
cabos e respectivas dimensões é que se encontram instalados, a cada momento, em 
cada conduta)].  

13. Quanto ao prazo de disponibilização da base de dados proposto pela PTC, o ICP-
ANACOM entende que este não é razoável, afigurando-se, atendendo aos interesses 
dos beneficiários, desadequado, particularmente tendo em conta a necessidade de 
potenciar a optimização da ORAC através da disponibilização da referida base de 
dados.  

14. Assim, tendo em conta que o prazo de cumprimento da obrigação da PTC esteve 
suspenso de 04.11.04 (data em que o ICP-ANACOM foi citado para contestar o pedido 
de suspensão da eficácia apresentado pela PTC) até 11.08.2005 (adta em que se 
devem considerar notificados da sentença que negou provimento ao referido pedido 
tanto o ICP-ANACOM como a PTC), esse prazo expira em 20.09.2005. Até essa data, a 
PTC deve apresentar uma descrição da concepção da base de dados e uma 
calendarização detalhada e faseada, do processo de operacionalização da base de 
dados (incluindo nomeadamente as especificações técnicas da mesma) e do 
levantamento exaustivo do cadastro das condutas e infra-estrutura associada, por área 
geográfica, no território nacional. 

15. A ORAC é omissa (vide Anexo 3 da oferta) quanto à descrição do espaço em condutas e 
infra-estrutura associada, considerado necessário ao desenvolvimento das infra-
estruturas próprias e que seja presumivelmente utilizado durante a validade da oferta de 
referência. Assim, face à supramencionada sentença, reitera-se que, em conformidade 
com o disposto na deliberação do ICP-ANACOM de 17/07/04, a PTC deve enviar ao 
ICP-ANACOM a referida descrição, até 20 de Setembro de 2005. 
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2.2 INICIO DE VIGÊNCIA DA OFERTA 
 

Posição PTC 

16. A PTC afirma necessitar de, pelo menos, três meses, a partir da validação pelo ICP-
ANACOM das condições da oferta, para dar plena execução da mesma. 

Apreciação ICP-ANACOM 

17. O sentido provável de decisão sobre esta matéria data de 29/04/04 e a subsequente 
decisão data de 17/07/04, tendo-se determinado na deliberação de 17/07/04 que a 
ORAC deveria ser publicada com antecedência de trinta dias relativamente à entrada em 
vigor. Assim, a PTC teve tempo suficiente para preparar convenientemente a entrada em 
vigor desta oferta, pelo que este prazo deve ser mantido. 

 

2.3 DEFINIÇÕES 
 

Posição PTC 

18. Na ORAC é utilizada a expressão “infra-estruturas de subsolo” sendo a respectiva 
definição “condutas e câmaras de visita” e “câmara de visita” é definida como “caixa de 
visita subterrânea” [pág. 4/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

19. A expressão “infra-estruturas de subsolo” deve ser substituída por “condutas e infra-
estrutura associada” (expressão mais abrangente, já que existem condutas em algumas 
das principais pontes e eixos viários), sendo que se entende por “infra-estrutura 
associada”, tal como referido na deliberação de 17/07/04, “caixas de visita e restantes 
infra-estruturas que forem indispensáveis para instalação, remoção, manutenção e ou 
reparação de cabos de comunicações electrónicas nas condutas e sub-condutas”.  

20. As caixas de visita não têm que ser necessariamente subterrâneas, pelo que a sua 
definição deve ser “caixas para acesso aos cabos instalados ao longo das condutas, que 
constituam parte integrante da rede de comunicações electrónicas”, conforme 
estabelecido na deliberação de 17/07/04. 

 
2.4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.4.1 ACESSO FÍSICO ÀS CONDUTAS 
 

Posição PTC 

21. É referido que por razões de segurança, o acesso físico às infra-estruturas de subsolo, 
para instalação, intervenção, remoção de cabos ou para a execução de qualquer serviço 
regulado na ORAC, será sempre efectuado pela PTC, sem prejuízo de situações 
excepcionais identificadas na oferta [segundo parágrafo da pág. 6/29]. 
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Apreciação ICP-ANACOM 

22. Sem prejuízo da relevância associada às questões da segurança, as razões invocadas 
na oferta para que o acesso físico às condutas e infra-estrutura associada seja 
efectuado exclusivamente pela PTC não são fundamentadas, nem são discriminadas 
pela PTC as situações excepcionais aludidas. Sendo a beneficiária obrigada a contratar 
e manter permanentemente actualizado um seguro de responsabilidade civil, deve-se 
ainda relevar que tal seguro deverá cobrir eventuais danos. Assim, considera-se que o 
acesso físico das beneficiárias às condutas e infra-estrutura associada da PTC pode ser 
efectuado pelos funcionários da beneficiária, acompanhados por representantes da PTC.  

 
 
2.4.2 RESERVA DE ESPAÇO LIVRE PARA AS BENEFICIÁRIAS 
 

Posição PTC 

23. A deliberação de 17/07/04 prevê que, sem prejuízo do espaço para manobras de 
manutenção ou reparação das condutas e infra-estrutura associada e ou destinado a 
manobras de manutenção, reparação e instalação de cabos, a concessionária deve 
deixar livre para ser utilizada pelas beneficiárias, em cada traçado, uma área 
correspondente, no mínimo, a 20% da área interna de cada conduta. Segundo a ORAC, 
a regra suprareferida não é aplicável caso existam necessidades adicionais associadas 
à prestação dos serviços concessionados à PTC ou nos casos onde a capacidade 
instalada já seja incompatível com o limite definido [terceiro parágrafo da pág. 6/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

24. As situações que constituam excepções à obrigação, envolvendo, de algum modo, uma 
limitação do acesso às condutas e demais infra-estruturas pelas beneficiárias, devem 
ser fundamentadas pela PTC, sem prejuízo de fiscalização por amostragem e imposição 
de penalização em caso de incumprimento. 

25. A deliberação de 17/07/04 prevê que, não é permitida à concessionária a instalação, nas 
condutas, tubos, subcondutas e infra-estrutura associada, de cabos ou quaisquer 
equipamentos que não correspondam às necessidades actuais ou previsíveis em termos 
de prestação de serviços e que, em consequência da indevida ocupação excessiva de 
espaço, impeçam ou limitem o acesso às infra-estruturas pelas entidades beneficiárias. 
A ORAC deve contemplar esta disposição. 

26. Assim, nomeadamente quando na sequência de pedidos de cedência de espaço das 
beneficiárias se verifiquem limitações de espaço em condutas e infra-estrutura 
associada da PTC e seja identificada a existência de um ou mais cabos “mortos” (i.e. 
sem possibilidade de virem a ser utilizados por incapacidade técnica), deve a PTC 
remover esses cabos. Caso esses cabos pertençam a beneficiárias, estas deverão 
suportar os respectivos encargos com a remoção. 
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2.4.3 RESERVA DE ESPAÇO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
 

Posição PTC 

27. É referido que o espaço a reservar pela PTC, para manutenção e reparação, será 
constituído por um tubo vago em cada troço de conduta, com um diâmetro que permita a 
passagem do cabo de maior diâmetro instalado nesse troço, desde que não esteja em 
causa a integridade das infra-estruturas existentes. Caso não exista um tubo totalmente 
vago, a PTC reservará o espaço necessário à duplicação do cabo de maior diâmetro, 
instalado no troço [vide quarto parágrafo da pág. 6/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

28. Considera-se que a PTC deve apenas poder reservar o espaço correspondente ao cabo 
de maior diâmetro. Assinala-se que na sentença do processo TVTEL vs PTC, 
considerou-se que a PTC não necessitaria de um tubo vazio para efectuar manobras de 
manutenção e reparação [página 32 da decisão do Tribunal Cível de Lisboa (processo 
5776/03.OTVLSB)]. 

 
2.5 INFORMAÇÃO SOBRE CONDUTAS E INFRA-ESTRUTURA ASSOCIADA 
 
2.5.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET 
 

Posição PTC 

29. Prevê-se que a PTC disponibilize, a pedido das beneficiárias, plantas com traçados de 
condutas e localização de câmaras de visita, a partir do cadastro de infra-estruturas 
existente [último parágrafo da pág. 6/29 e 1º parágrafo da pág. 7/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

30. A disponibilização de plantas em papel é ineficiente e tem custos não negligenciáveis 
(e.g. tinteiros, rolos de papel, mão de obra). Sem prejuízo de poder continuar a 
disponibilizar, a pedido, plantas em papel, a PTC deve disponibilizá-las numa página 
Extranet, à qual cada beneficiária acederá mediante o respectivo código de acesso. 

 
2.5.2 FALTA DE INFORMAÇÃO NO CADASTRO 
 

Posição PTC 

31. Caso inexista, no cadastro de infra-estruturas, informação que permita responder ao 
pedido da beneficiária, a PTC disponibiliza-se para efectuar um levantamento no local, 
para obter essa informação, com os custos suportados pela beneficiária, mediante 
orçamento previamente disponibilizado pela PTC [vide segundo parágrafo da pág. 7/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

32. A identificação e localização de todas as condutas e infra-estrutura associada da 
concessionária é uma obrigação a nível do inventário da concessão (vide artº 19º do 
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contrato de concessão3), pelo que a inexistência de cadastro é anómala e, como tal, 
eventuais levantamentos necessários para sua disponibilização não devem ser 
cobrados.  

 
2.5.3 CAPACIDADE MÁXIMA DE PROCESSAMENTO DE PLANTAS 
 

Posição PTC 

33. Apresentam-se valores referentes a uma capacidade máxima mensal de processamento 
de plantas relativas a condutas e infra-estrutura associada [página 7/29, tabela 2]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

34. Os valores referentes à capacidade máxima mensal de processamento de plantas 
relativas a condutas e infra-estrutura associada não foram fundamentados, devendo a 
PTC ajustar a sua capacidade tendo em conta os pedidos previsíveis das beneficiárias. 

 

2.6 ACESSO A CONDUTAS E INFRA-ESTRUTURA ASSOCIADA 
 

Posição PTC 

35. São indicadas as seguintes situações em que a PTC não se encontra vinculada à 
disponibilização do acesso e/ou utilização às suas condutas e infra-estrutura associada: 
i) deterioração na operação da rede e dos equipamentos; e ii) afectação da integridade 
da rede da PTC e ou da qualidade de serviços prestados [primeiro parágrafo da pág. 
8/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

36. Na deliberação de 17/07/04, determinou-se que a PTC se obriga a disponibilizar, por 
acordo, quando solicitada pelas beneficiárias, o acesso e utilização de condutas e infra-
estrutura associada de que seja proprietária e cuja gestão lhe incumba, para instalação, 
manutenção e remoção dos sistemas, equipamentos e demais recursos necessários à 
oferta de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público. 
Exceptuam-se situações de impossibilidade física e técnica, e ou que possam resultar 
em ameaças à saúde e segurança do pessoal que trabalhe nas infra-estruturas, desde 
que devidamente fundamentados e como tal aceites pelo ICP-ANACOM. 

37. A PTC deverá ser ressarcida caso ocorram eventos daquela natureza por motivos 
imputáveis às beneficiárias. Para este efeito, o seguro de responsabilidade civil que as 
beneficiárias estão obrigadas a contratar deve cobrir eventuais danos provocados quer 
pelos meios instalados quer pelas pessoas ao seu serviço. A PTC não especifica de que 
forma se propõe avaliar aprioristicamente a eventual deterioração na operação da rede e 
equipamentos e/ou a afectação da integridade da rede, pelo que tal discricionariedade 
propiciará a geração de conflitos. Assim, as excepções relacionadas com estas matérias 
só são de molde a que se recuse às beneficiárias o acesso as condutas e infra-estrutura 

 
3 http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=96899&contentId=86629. 
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associada, desde que a PTC as especifique taxativamente na ORAC e que as mesmas 
tenham efectivo fundamento.  

38. Adicionalmente, tal como previsto em iii) da alínea a) do nº 6 da decisão de 17/07/04, 
quando for física e tecnicamente inviável satisfazer os pedidos de acesso formulados, a 
PTC deve enviar à beneficiária propostas de trajectos alternativos. 

 

2.7 PEDIDOS DE VIABILIDADE DE OCUPAÇÃO 
 
2.7.1 LIMITES AO PEDIDO DE VIABILIDADE 
 

Posição PTC 

39. É indicada a informação que deve constar de cada pedido de viabilidade de ocupação, 
sendo que cada pedido deve ser constituído, no máximo, por quinze troços de conduta 
[segundo parágrafo da página 8/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

40. A limitação de quinze troços de conduta em cada pedido de viabilidade de ocupação não 
se encontra fundamentada, pelo que deve ser removida, devendo a PTC ajustar os seus 
recursos à procura previsível. 

 
2.7.2 POSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO VS RESERVA DE ESPAÇO PARA EXPANSÃO 
 

Posição PTC 

41. A PTC fará a análise de um pedido de viabilidade de ocupação de condutas e infra-
estrutura associada, através do reconhecimento local da disponibilidade de espaço nas 
condutas e infra-estrutura associada, para verificação da possibilidade da sua ocupação 
pelos cabos caracterizados no pedido. Explicita-se (último parágrafo da pág. 8/29) que 
essa possibilidade consubstancia a existência de espaço para instalação dos cabos 
indicados no pedido, bem como de espaço para a manutenção e operação de todos os 
cabos instalados nos troços e espaço para a expansão prevista das redes da PTC de 
acordo com o Anexo 3 da ORAC. 

Apreciação ICP-ANACOM 

42. Nos casos em que um pedido de viabilidade de ocupação de determinadas condutas e 
infra-estrutura associada, formulado pela beneficiária, seja considerado inviável por não 
existir espaço para a instalação dos cabos da beneficiária, deve a PTC demonstrar que 
os cabos/equipamentos que ocupam as mesmas condutas e infra-estrutura associada 
correspondem às suas necessidades actuais ou previsíveis em termos de prestação de 
serviços e que, por conseguinte, o acesso das beneficiárias aquelas infra-estruturas não 
será impedido ou limitado em consequência de uma indevida ocupação excessiva de 
espaço.  
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2.7.3 LIMITE NO NÚMERO DE TROÇOS DO TRAÇADO ALTERNATIVO 
 

Posição PTC 

43. Nos casos em que não existam condições para a ocupação do traçado por forma a 
efectuar-se a passagem dos cabos solicitada pela beneficiária, a PTC pode indicar, caso 
sejam solicitados, traçados alternativos, sendo que cada um não deve exceder a 
introdução de mais de 10 troços relativamente ao traçado original [pág. 9/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

44. O disposto na deliberação de 17/07/04 (no ponto iii), alínea a) do nº 6), não faz depender 
a indicação de trajectos alternativos à beneficiária, de um pedido desta, pelo que tal 
condicionamento deverá ser removido. 

45. A limitação estabelecida pela PTC, segundo a qual um traçado alternativo não contém 
mais de dez troços relativamente ao traçado original, não se encontra fundamentada, 
pelo que deve ser removida. 

 
2.7.4 ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DAS INFRA-ESTRUTURAS 
 

Posição PTC 

46. Se forem necessários trabalhos de arrumação e limpeza nas câmaras de visita 
preparatoriamente aos trabalhos de instalação dos cabos solicitados, a PTC remeterá à 
beneficiária um orçamento que terá de ser aceite [página 9/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

47. Nos termos das Bases da Concessão, aprovadas pelo Decreto-Lei 31/2003, de 17 de 
Fevereiro, à semelhança do que já sucedia com as aprovadas pelo Decreto-Lei nº 40/95, 
de 15 de Fevereiro, a PTC tem a obrigação de manter em bom estado de funcionamento 
e conservação as infra-estruturas da rede básica e deve zelar pela sua operacionalidade 
e adequada exploração. Deste modo, é do interesse da própria PTC a limpeza das suas 
infra-estruturas, não devendo ser cobrados às beneficiárias valores que não reflictam 
custos incrementais imputáveis àquela. 

 
 
2.7.5 CAPACIDADE MÁXIMA DE ANÁLISE DE PEDIDOS 
 

Posição PTC 

48. São apresentados valores referentes à capacidade máxima mensal para análise de 
pedidos de viabilidade de ocupação [página 9/29, tabela 3]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

49. Os valores referentes à capacidade máxima mensal para análise de pedidos, não foram 
fundamentados, pelo que devem ser removidos, devendo a PTC ajustar os seus 
recursos à procura previsível. 
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2.8 INSTALAÇÃO DE CABOS NAS CONDUTAS E INFRA-ESTRUTURA ASSOCIADA 
 
2.8.1 SUBCONDUTAS EXCLUSIVAS POR BENEFICIÁRIA 
 

Posição PTC 

50. A PTC disponibiliza subcondutas, exclusivas por beneficiária, para instalação dos seus 
cabos [terceiro parágrafo da pág.10/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

51. Não é justificável a necessidade da introdução de subcondutas exclusivas por 
beneficiária, já que essa exclusividade, no limite, poderá inviabilizar o acesso de outras 
beneficiárias às condutas e infra-estrutura associada. Assim, a ORAC deve ser corrigida 
de modo a ler-se: “a PTC disponibiliza acesso a condutas e infra-estrutura associada às 
entidades beneficiárias para instalação dos seus cabos”. 

 
2.8.2 EXCLUSIVIDADE DE INSTALAÇÃO DE CABOS PELA PTC 
 

Posição PTC 

52. A instalação de cabos das beneficiárias e respectivas sub-condutas, nas condutas e 
infra-estrutura associada da PTC será efectuada exclusivamente pela PTC [quinto 
parágrafo da pág.10/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

53. Sem prejuízo da obrigação da beneficiária apresentar o pedido de acesso à PTC, as 
razões de segurança invocadas para que o acesso físico seja efectuado exclusivamente 
pela PTC não foram fundamentadas. Assim, essa regra deve ser alterada de modo a 
precaver que o acesso físico das beneficiárias às condutas e infra-estrutura associada 
da PTC poderá ser efectuado pelos funcionários da beneficiária, acompanhados por 
representantes da PTC.  

 
2.8.3 ENTREGA DE MATERIAL À PTC 
 

Posição PTC 

54. A PTC não inicia os trabalhos de instalação se as beneficiárias não entregarem o 
respectivo material ou este não estiver em condições de ser instalado [pág.10/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

55. Tendo em conta a apreciação anterior sobre a exclusividade do acesso físico às 
condutas pela PTC, nos casos em que os trabalhos de instalação de cabos das 
beneficiárias nas condutas e infra-estrutura associada não são efectuados 
exclusivamente pela PTC, entende-se que as beneficiárias não têm de proceder 
obrigatoriamente à entrega de material à PTC. Considera-se ainda ser do próprio 
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interesse da beneficiária que o material esteja em perfeitas condições para instalação e 
funcionamento. Assim, a ORAC deverá ser corrigida em conformidade. 

 
2.8.4 DESOBSTRUÇÃO DE TROÇOS DE CONDUTA 
 

Posição PTC 

56. Se existirem obstáculos à passagem dos cabos (tais como obstruções dos troços de 
condutas), a PTC apresentará à beneficiária (caso a desobstrução seja viável) um 
orçamento para a desobstrução a realizar pela PTC. Caso a beneficiária não aceite o 
orçamento, suportará os custos da instalação realizada até ao momento [pág. 11/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

57. Compete à PTC conhecer antecipadamente os troços de conduta de que é proprietária e 
cuja gestão lhe incumba, que estejam obstruídos. A desobstrução de um troço de 
conduta não é do interesse exclusivo da beneficiária, visto que após essa desobstrução, 
esse troço poderá ser utilizado pela própria PTC ou pelas restantes beneficiárias. Neste 
sentido, as beneficiárias não deverão ser penalizadas pelo facto de existir um obstáculo 
num troço de conduta da PTC, pelo que deverá ser adoptada uma regra que reparta os 
custos de desobstrução de forma proporcional, reformulando-se a ORAC em 
conformidade. 

58. Assim, caso um troço seja ocupado por uma beneficiária, esta deverá pagar (1/2) do 
custo de desobstrução. Caso o mesmo troço seja ocupado subsequentemente por outra 
beneficiária, essa deverá pagar (1/3) do valor da desobstrução, devendo a PTC pagar à 
primeira beneficiária a diferença (1/2)-(1/3) e assim sucessivamente. Neste sentido, 
pode ser considerada a seguinte fórmula de repartição de custos: Em função do número 
de beneficiárias (i>1), cada uma terá de pagar à PTC uma percentagem do custo de 
desobstrução de (1/i)*100%, enquanto cada beneficiária receberá da PTC o 
correspondente a (1/(i) – 1/(i+1))*100% por cada nova beneficiária que 
subsequentemente partilhe o mesmo troço.  

 
2.8.5 EXCLUSIVIDADE DA EXECUÇÃO PELA PTC DE LIGAÇÕES DE CABOS DA BENEFICIÁRIA 
 

Posição PTC 

59. A execução de ligações entre cabos da beneficiária é efectuada exclusivamente pela 
PTC [quarto parágrafo da pág. 11/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

60. A execução exclusiva de ligações entre cabos da beneficiária pela PTC não foi 
fundamentada, devendo ser removida. 

 

 



 12

 
2.8.6 DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJECTO GLOBAL DETALHADO  
 

Posição PTC 

61. Concluída a instalação de cabos, a PTC remete à beneficiária o cadastro de ocupação, o 
qual corresponderá à actualização do Projecto Global Detalhado [pág. 11/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

62. A informação suprareferida deverá constar do sítio Extranet ao qual a beneficiária terá 
acesso. 

 
2.8.7 CAPACIDADE MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DE CABOS 
 

Posição PTC 

63. São apresentados valores referentes à capacidade máxima mensal de instalação nas 
condutas e infra-estrutura associada [tabela 4 na pág. 12/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

64. Os dados referentes à capacidade máxima mensal de instalação nas condutas e infra-
estrutura associada não foram fundamentados, devendo a PTC ajustar os seus recursos 
à procura previsível. 

 
2.9 INTERVENÇÃO NOS CABOS INSTALADOS NAS INFRA-ESTRUTURAS DE SUBSOLO 
 

Posição PTC 

65. A beneficiária é responsável pela supervisão do adequado funcionamento dos cabos de 
sua propriedade instalados nas condutas e infra-estrutura associada da PTC. Não 
obstante, qualquer intervenção nos cabos da beneficiária instalados nas condutas e 
infra-estrutura associada da PTC, nomeadamente para substituição de segmentos de 
cabo, será executada pela PTC [página 12/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

66. Por forma que a supervisão por parte das beneficiárias seja efectiva, é necessário 
salvaguardar que estas têm acesso físico às condutas e infra-estrutura associada. 
Quanto à realização de intervenções nas condutas e infra-estrutura associada, por forma 
a proceder-se à substituição de segmentos de cabos da beneficiária, entende-se não 
haver fundamentação para que estas sejam efectuadas exclusivamente pela PTC, nada 
impedindo que sejam realizadas por pessoal afecto à beneficiária, sem prejuízo do envio 
do respectivo formulário de pedido de intervenção a solicitar a intervenção à PTC. 
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2.10 DESVIO DE TRAÇADOS E ALTERAÇÃO DA OCUPAÇÃO 
 

Posição PTC 

67. A PTC poderá cessar a disponibilização do acesso e utilização das condutas e infra-
estrutura associada, devido à necessidade de eliminar ou desviar o seu traçado, por 
imposição de terceiros ou por restruturação da sua rede [terceiro parágrafo da 
pág.13/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

68. A PTC deve concretizar na ORAC as razões que poderão motivar a eliminação ou 
desvio de determinado traçado por imposição de terceiros ou por restruturação da rede.  

69. Não é justificável que, tendo a PTC viabilizado um pedido e concedido o acesso à 
beneficiária para instalação e ou manutenção dos seus sistemas e equipamentos, venha 
posteriormente invocar a restruturação da sua rede para impor a esta a remoção dos 
meios e libertação da ocupação das condutas e infra-estrutura associada. 

 
2.11 REMOÇÃO DE MEIOS DA BENEFICIÁRIA EM INFRA-ESTRUTURAS DE SUBSOLO 
 
2.11.1 DANIFICAÇÃO DE CABOS 
 

Posição PTC 

70. No processo de remoção de cabos da beneficiária, a PTC não garante as condições 
físicas dos cabos removidos das suas condutas e infra-estrutura associada [pág. 13/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

71. Atendendo às preocupações relacionadas com a manutenção e integridade da rede, 
entende-se que, nas situações em que a PTC efectue a remoção dos cabos da 
beneficiária, deve a PTC garantir as condições físicas dos cabos removidos. Caso estes 
sejam danificados pela PTC no processo de remoção (o qual pode ser acompanhado 
pela beneficiária), deve esta entidade ressarcir a beneficiária.  

 
2.11.2 CAPACIDADE MÁXIMA DE REMOÇÃO DE CABOS 
 

Posição PTC 

72. São apresentados limites relativos à capacidade máxima mensal de remoção de cabos 
em condutas e infra-estrutura associada da PTC [pág. 14/29, tabela 5]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

73. Os limites referentes à capacidade máxima mensal de remoção de cabos não foram 
fundamentados, devendo a PTC ajustar os seus recursos à evolução previsível da 
procura. 
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2.12 PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS CONDUTAS E INFRA-ESTRUTURA ASSOCIADA 
 
2.12.1 NOTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROJECTO E CONSTRUÇÃO  
 

Posição PTC 

74. Refere-se que a PTC remeterá às beneficiárias, com antecedência mínima de 2 meses 
face à comunicação à autoridade municipal, informação relativa à previsão de 
construção de novas condutas e infra-estrutura associada, constituída por: (i) mapa da 
localização com os traçados das infra-estruturas de subsolo a construir; (ii) número de 
troços e câmaras de visita previstos; e (iii) datas previstas para a construção [pág. 
15/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

75. Considera-se que deve ser explicitado, o modo de notificação da informação 
suprareferida às beneficiárias, devendo esta comunicação ser remetida ao ICP-
ANACOM, tal como previsto no ponto 7.1 da deliberação de 17/07/04. Sem prejuízo, 
poderá equacionar-se a disponibilização numa página Extranet (à qual cada beneficiária 
acederá mediante o respectivo código de acesso), da informação relativa à construção 
de novas condutas e infra-estrutura associada. 

 
2.12.2 PERÍODO DE GARANTIA BANCÁRIA 
 

Posição PTC 

76. A beneficiária pode solicitar reserva de espaço para os seus cabos nas novas condutas 
e infra-estrutura associada, através do envio à PTC do formulário de pedido de reserva, 
ao que a PTC responderá com o envio de um Projecto Global Detalhado das condutas 
que a beneficiária deverá aceitar. A aceitação deste vincula a beneficiária à entrega de 
uma garantia bancária por um período de cinco anos [pág. 16/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

77. A PTC não fundamenta a exigência de prestação de uma garantia bancária por um 
período de cinco anos, o qual se considera excessivo, pelo que a garantia bancária deve 
corresponder a um período de três anos, justificando-se a sua existência apenas quando 
apenas quando houver encargos para a PTC decorrentes do acesso físico da 
beneficiária às condutas e infra-estrutura associada da PTC. 

 
2.13 INDICADORES E NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
Nesta secção, procura-se verificar a conformidade entre os indicadores e níveis propostos 
pela PTC e os elementos mínimos deliberados em 17/07/04. O entendimento actual do ICP-
ANACOM não preclude, naturalmente, que, em função do desenvolvimento efectivo da 
oferta e da evolução das necessidades das beneficiárias se contemple futuramente uma 
reavaliação da adequação dos indicadores. 
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2.13.1 NÍVEIS DE PRAZOS  
 

Posição PTC 

78. Incluem-se indicadores correspondentes a prazos de resposta ou fornecimento a 
garantir pela PTC no âmbito dos serviços prestados [tabela 6 da pág. 17/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

79. A ORAC não contém as definições dos indicadores tal como estabelecidas na 
deliberação de 17/07/04, o que dificulta a sua verificação. Saliente-se ainda que os 
indicadores incluídos na deliberação referida prevêm a medição em dias de calendário 
enquanto, na ORAC, os indicadores relativos a pedidos de informação e intervenção são 
medidos em dias úteis. Deve a oferta ser alterada em conformidade. 

80. Em relação aos prazos apresentados para cada um dos indicadores, nada é referido 
quanto aos mesmos, não se conhecendo se estes serão prazos médios, mínimos ou 
máximos a assegurar pela PTC na prestação da ORAC, o que em termos da avaliação 
do cumprimento dos níveis de qualidade definidos é instrumental.  

81. A ORAC não especifica o momento em que cada prazo começa a ser contabilizado e 
qual o momento em que os mesmos terminam, pelo que a PTC deverá incluir essa 
informação na oferta. Considera-se que  esses momentos deveriam ser os seguintes:  

i) Prazo de resposta a um pedido de acesso e utilização de condutas e caixas de visita - 
tempo, em dias de calendário, que decorre desde o momento em que a entidade 
concessionária recebe da entidade beneficiária um pedido de acesso e utilização de 
condutas e caixas de visita, até ao momento em que a entidade beneficiária recebe 
resposta quanto à viabilidade de satisfação do pedido; 

ii) Prazo para instalação de infra-estruturas - tempo, em dias de calendário, que decorre 
entre a data em que ocorre a confirmação da viabilidade para a instalação pretendida e 
a data para a qual é solicitado o início das necessárias tarefas físicas; 

iii) Prazo para remoção de infra-estruturas - tempo, em dias de calendário, entre a data 
em que ocorre a confirmação da viabilidade para a remoção pretendida e a data para a 
qual é solicitado o início das necessárias tarefas físicas; 

iv) Prazo para operações de manutenção e reparação - tempo, em dias de calendário, 
entre a data em que ocorre a confirmação da viabilidade para a operação de 
manutenção pretendida e a data para a qual é solicitado o início das necessárias tarefas 
físicas; 

v) Prazo para resposta a um pedido de informação de infra-estruturas de subsolo – 
tempo, em dias de calendário, que decorre entre a recepção do pedido pela 
concessionária e a recepção pela beneficiária de resposta completa ao pedido de 
informação; 

82. À partida, considera-se conveniente que os prazos suprareferidos sejam prazos 
máximos a cumprir para 100% das observações, aplicando-se penalizações pelo 
respectivo incumprimento, uma vez que de outra forma não serão devidamente 
salvaguardados os interesses das beneficiárias. Assim, para 100% dos casos: 
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• O prazo máximo de resposta a pedido de informação é de 5 dias úteis.  

• O prazo máximo de resposta a pedido de acesso (i.e. análise de viabilidade) é de 15 
dias sem traçado alternativo e de 30 dias com traçado alternativo. 

• O prazo máximo para instalação de cabo em traçado é de 30 dias. 

• O prazo máximo para remoção de cabo em traçado é de 30 dias (sem 
aproveitamento) e de 45 dias (com aproveitamento se viável). 

• O prazo máximo para início de intervenção em cabo é de 5 dias para a intervenção 
programada e de 8 horas úteis para a intervenção não programada. 

 
2.13.2  PERÍODOS DE TEMPO NÃO CONSIDERADOS 
 

Posição PTC 

83. Para contabilização dos prazos de resposta ou de fornecimento, a garantir pela PTC, 
não serão considerados períodos de tempo que não sejam da exclusiva 
responsabilidade da PTC, tais como: i) atrasos, agendamentos e trabalhos da 
responsabilidade da beneficiária; ii) obtenção de licenças e de autorizações, 
nomeadamente licenças camarárias e autorizações associadas a cortes na via pública; 
iii) impossibilidade de acesso a câmaras de visita; iv) obstrução em troços de condutas; 
v) causa de força maior ou de emergência [terceiro parágrafo da pág. 17/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

84. Os períodos de tempo que não são considerados para a contabilização dos prazos 
suprareferidos, devem ser apenas os seguintes: (i) motivos de força maior; (ii) motivos 
imputáveis à beneficiária. Os restantes períodos de tempo apresentados, que não estes, 
deverão ser removidos por se entender que correspondem a eventos muito excepcionais 
e por conseguinte entram na contabilização da percentagem de ocorrências não 
abrangida nos indicadores. 

 
2.14 COMPENSAÇÕES POR INCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE RESPOSTA 
 
2.14.1  VALOR DIÁRIO DE PENALIZAÇÃO POR INCUMPRIMENTO DE PRAZOS 
 

Posição PTC 

85. A penalização diária a pagar à beneficiária é de €5. [pág. 18/29, tabela 7]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

86. Questiona-se o reduzido valor de €5 diários de penalização por atrasos nas respostas da 
PTC a pedidos de informação ou de viabilidade remetidos pela beneficiária, 
considerando-se mais adequado um valor de €50, por forma a incentivar o cumprimento 
dos prazos de resposta. 
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87. Sendo os prazos máximos definidos para 100% dos casos, a existência de ocorrências 
excepcionais que estejam fora do controlo da PTC justifica a definição de limites para as 
compensações, os quais devem porém ser dissuasores de quaisquer incumprimentos. 
Assim, as compensações por incumprimento terão um limite que corresponderá a 60 
dias úteis de atraso para cada prazo existente. 

 
2.14.2  PLANOS DE PREVISÕES 
 

Posição PTC 

88. A PTC invoca a obrigatoriedade de a beneficiária lhe enviar um plano de previsões 
relativo aos serviços a contratar, cobrindo um período de dois anos, como condição para 
se vincular ao pagamento de compensações por incumprimento [pág. 18/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

89. Considera-se, à semelhança do que se verifica noutras ofertas, nomeadamente a PRI e 
a ORALL (em que os planos de previsões cobrem o período de dois anos), que o 
período de cobertura de dois anos é consentâneo com a promoção de um adequado 
planeamento e optimização dos recursos necessários à evolução da oferta. 

 
2.15 PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE PEDIDOS 
 

Posição PTC 

90. Os procedimentos de gestão de pedidos estão detalhados no Anexo 4, nomeadamente 
em relação a: i) adesão à oferta; ii) pedido de informação de cadastro; iii) pedido de 
viabilidade de ocupação; iv) pedido de instalação de cabos; v) pedido de intervenção nos 
cabos; vi) pedido de projecto de construção de infra-estruturas de subsolo [pág. 12/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

91. O Anexo 4 (pontos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6) identifica os procedimentos inerentes a cada 
um dos indicadores mencionados na tabela 6. No entanto, da descrição dos referidos 
procedimentos não resulta claro o momento em que, para efeitos de cálculo do 
indicador, se inicia ou termina a contagem do tempo. 

 
2.16 PREÇOS DOS SERVIÇOS 
 
2.16.1  METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENÇÃO DOS PREÇOS  
 

Posição PTC 

92. Para determinar os preços, a PTC calculou os custos do material e de mão-de-obra na 
prestação dos serviços. Aos custos hora/Homem (tomaram-se os valores de 2004) 
acresceram custos comuns, aplicando-se um coeficiente de 1,24. Aos custos base de 



mão-de-obra assim calculados, adicionaram-se custos de projecto e de 
aprovisionamento no valor de, respectivamente, 10% e 6% dos custos de material. No 
caso de recurso a empreitadas, não se incluíram custos comuns, mas adicionaram-se 
custos de gestão de empreitadas de 9% sobre os custos base de mão-de-obra de 
empreitada e de 4% sobre o material. Os custos base de mão-de-obra considerados 
foram os seguintes: 

 
               Tabela 2: Custo de mão-de-obra PTC por classes   

ETP: Electrotécnico de Telecomunicações Principal;   TAG: Técnico Administrativo de apoio à Gestão;  
TPJ: Técnico Projectista;                                                TSL: Técnico Superior Licenciado;  
TTL: Técnico de Telecomunicações. 

93.  Os preços e tempos hH de MO de empreitada correspondem aos valores negociados 
entre a PTC e consórcios de empreiteiros para a realização das mesmas tarefas. 

               Tabela 3: Custo de mão-de-obra de empreitada por classes 
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Classes de MO 
PTC 

Euros/hH em 
horário normal 

Euros/hH em 
horário 

extraordinário 

Variação em % 
(H. Normal vs H. 
Extraordinário) 

ETP   1,87 

TAG    1,87 

TPJ     1,87 

TSL     1,87 

TTL     1,87 

Classes de MO 
Empreitada 

Euros/hH em 
horário normal 

A   

C   

CO   

L     

Apreciação ICP-ANACOM 

94. O coeficiente de 1,24 proposto pela PTC correspondente a custos comuns deveria ter 
sido calculado como o peso dos custos comuns face aos custos directos e conjuntos. No 
âmbito do custeio regulatório da PTC, os custos comuns são imputados aos diversos 
produtos/serviços de forma proporcional aos custos directos e conjuntos. Assim, para 
efeitos de estimação dos custos comuns a atribuir a novos produtos/serviços, para os 
quais não existe ainda informação produzida pelo custeio regulatório, considerar-se-á o 
rácio dos custos comuns face aos custos directos e conjuntos observados no modelo e 
aplicá-lo aos custos directos e conjuntos orçamentados para esses novos 
produtos/serviços.  

 

 

 



95. Tendo em conta a informação remetida pela PTC através de carta com a ref. 197/05-
PTC, de 19/08/05, referente aos resultados do custeio regulatório para o exercício de 
2004, verifica-se que os custos directos e conjuntos totais ascenderam a                  ,               
e os custos comuns totais a                        . Assim, o referido rácio entre custos comuns 
e custos directos e conjuntos, a considerar para efeitos de estimação de custos, será 
10.33%. Caso não se considerem os custos de curtailment incluídos nos resultados de 
2004 (                          ), este rácio será                        .  

96. Sem prejuízo da aceitação ou não desses custos, o ICP-ANACOM considera que as 
margens decorrentes dos preços máximos a definir para os serviços a disponibilizar no 
âmbito da ORAC são suficientes para fazer face aos custos decorrentes da política de 
curtailment a adoptar pela PTC. 

 
2.16.2 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE SUBSOLO 
 

Posição PTC 

97. A PTC apresentou os seguintes custos de material e mão-de-obra relativos à 
disponibilização de informação de infra-estruturas de subsolo: 

 
Material: Rolo com 50 metros, com um custo de €29,00, com capacidade para 50 plantas A1 por 
rolo; Conjunto de 4 tinteiros com um custo de €18,00 por tinteiro, com capacidade para 100 plantas A1 
por conjunto de 4 tinteiros; 
Mão de obra: 15 minutos de um TAG para o atendimento, registo, validação do pedido e envio de 
informação; 1,5 horas de um TPJ para a produção e fornecimento de uma carta topográfica (suporte 
em papel, com dimensão até A1 e escala 1/1.000). 
 
98. Nas situações em que o cadastro das infra-estruturas de subsolo existentes no trajecto 

solicitado não se encontre actualizado, caso a beneficiária o solicite, a PTC efectuará o 
levantamento local do cadastro, sendo os custos suportados pela beneficiária, 
mediante orçamento previamente disponibilizado pela PTC. 

99. O preço, para disponibilização de uma planta (suporte em papel com dimensão até A1 
e escala 1/1.000) de cadastro das infra-estruturas de subsolo existentes é €45,00. 

Apreciação ICP-ANACOM 

100. Tendo-se aceite os custos indicados pela PTC, estimou-se relativamente ao custo de 
disponibilização de uma planta, um valor total de               (inferior a            apurado 
pela PTC), correspondente à soma dos custos de material e de mão-de-obra. 

101. Assim, o preço máximo de disponibilização de informação de infra-estruturas de 
subsolo é de €37,0. 

102. Como referido anteriormente, a inexistência de cadastro é anómala e, como tal, 
eventuais levantamentos necessários para a sua disponibilização não devem ser 
cobrados.  
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2.16.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE DE OCUPAÇÃO 
 

Posição PTC 

103. A análise de viabilidade de ocupação de infra-estruturas de subsolo é realizada por 
câmara de visita permanente (CVP), sendo identificada a disponibilidade de cedência 
de espaço em todas as CVP e troços de condutas caracterizados no pedido, aos 
seguintes preços: 
Tabela 4: Preços propostos PTC para análise de viabilidade de ocupação 

Análise de Viabilidade de Ocupação Sem identificação de traçado 
alternativo 

Com identificação de traçado 
alternativo 

Preço base (€) 70,00  80,00  
Preço por CVP (€) 75,00  75,00  

 
104. Esta análise de viabilidade, baseada na verificação dos extremos dos troços de 

condutas, não garante a inexistência de obstruções ao longo de um troço de conduta. 
Na eventualidade de trabalhos preparatórios para acesso e ocupação das infra-
estruturas, a beneficiária é informada, na resposta ao pedido de análise de viabilidade, 
do respectivo orçamento. 

Custos base:  
Material: Rolo com 50 metros, com um custo de €29,00, com capacidade para 50 plantas A1 por 
rolo; Conjunto de 4 tinteiros com um custo de €18,00 por tinteiro, com capacidade para 100 plantas A1 
por conjunto de 4 tinteiros; Papel e tinta com um custo de €1,00 para a elaboração do Projecto Global 
Detalhado; 
Mão de obra: 15 minutos de um TAG para o atendimento, registo, validação do pedido e envio de 
informação; 2 horas de um TPJ para a elaboração do Projecto Global Detalhado, o qual inclui o 
fornecimento de uma carta topográfica (suporte em papel, com dimensão até A1, escala 1/1000, com 
indicação do trajecto viável); 15 minutos de um TSL para a análise do trajecto alternativo (quando 
aplicável); 
Deslocação: €13,06  associado ao custo de utilização de uma viatura. 
Custos por CVP:  
Mão de obra: 30 minutos de um TPJ para a preparação do pedido (elaboração de um formulário por 
CVP, desenho com indicação do local para abertura do furo, impressão de planta); 3,2 horas de um 
empreiteiro de classe L para a limpeza da CVP (inclui o esgotamento de águas), estimando-se que 50% 
das CVP necessitam limpeza; 0,28 horas de um empreiteiro de classe L para a identificação e 
arrumação de cada cabo numa CVP, estimando-se que existem em média 8 cabos por CVP e que 50% 
das CVP requerem a arrumação dos cabos existentes; 1,5 horas de um ETP para a recolha de 
informação sobre a ocupação das condutas, furos e monotubos. 
 

Apreciação ICP-ANACOM 

105. Os custos relativos a limpeza e arrumação das condutas não devem ser contabilizados 
no cálculo do preço da análise de viabilidade dado que, nos termos das Bases da 
Concessão, compete à PTC manter em bom estado de conservação e funcionamento 
as infra-estruturas da rede básica. Quanto aos restantes valores de custos propostos 
pela PTC, estes são considerados aceitáveis. 



106. Assim, relativamente aos custos base de análise de viabilidade de ocupação (com e 
sem trajecto alternativo), estimaram-se, através da soma dos custos de material e mão-
de-obra, custos inferiores aos apresentados pela PTC: i) sem trajecto alternativo:               
,              e ii) com trajecto alternativo                 . 

107. Quanto ao custo de análise de viabilidade por caixa de visita permanente, constituindo 
este apenas custo de mão-de-obra, o ICP-ANACOM estimou um valor de              face 
a                avançado pela PTC.  

108. Assim os preços máximos para análise de viabilidade de ocupação são: i) base, sem 
trajecto alternativo €61,6; ii) base, com trajecto alternativo de €71,3 e iii) por CVP de 
€43,2.  

109. Conforme referido anteriormente, as beneficiárias não deverão ser penalizadas por um 
obstáculo num troço de conduta da PTC, devendo adoptar-se uma regra por forma a 
repartir os custos de desobstrução por ambas as entidades. Caso o mesmo troço seja 
ocupado subsequentemente por outra beneficiária, essa deverá pagar (1/3) do valor da 
desobstrução, devendo a PTC pagar à entidade beneficiária a diferença (1/2)-(1/3) e 
assim sucessivamente. Neste sentido, pode ser considerada a seguinte fórmula de 
repartição de custos: Em função do número de beneficiárias (i>1), cada uma terá de 
pagar à PTC uma percentagem do custo de desobstrução de (1/i)*100%, enquanto 
cada beneficiária receberá da PTC o correspondente a (1/(i) – 1/(i+1))*100% por cada 
nova beneficiária que subsequentemente partilhe o mesmo troço.  

 
2.16.4 ACESSO AOS PONTOS DE ENTRADA 
 

Posição PTC 

110. A construção do ramal de acesso e dos pontos de entrada (PdE) nas CVP para ligação 
das infra-estruturas do beneficiária às infra-estruturas de subsolo da PTC é 
responsabilidade da beneficiária, ao passo que a construção dos PdE está sujeita à 
fiscalização da PTC, aplicando-se um preço de €120,00 pela fiscalização das obras 
para acesso a cada PdE, por deslocação ao local.  

 

Mão de obra: 4 horas de um ETP para a fiscalização do acesso da beneficiária a cada PdE; 
Deslocação: €13,06 associado à utilização de uma viatura. 
 

Apreciação ICP-ANACOM 

111. Considerando os pressupostos suprareferidos, estimou-se um custo de acesso a um 
PdE, (somando custos de material e de mão-de-obra) de           , inferior ao 
apresentado pela concessionária (                ). 

112. Assim, o preço máximo de acesso a um PdE (ponto de entrada) é de €103,0. 
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2.16.5 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO DE CABOS NAS INFRA-ESTRUTURAS DE SUBSOLO 
 

Posição PTC 

113. A instalação e ligação dos cabos das beneficiárias nas infra-estruturas de subsolo da 
PTC é da exclusiva responsabilidade da PTC, sendo aplicáveis os seguintes preços: 

Tabela 5: Preços propostos PTC (€) para instalação de cabos  
Preço base 5,00 
Preço por CVP 25,00 
Preço por metro de instalação de monotubo 1,00 
Preço por metro de instalação de cabo de fibra óptica 1,25 
Preço por metro de instalação de outro tipo de cabos 1,40 

 
     Tabela 6: Preços propostos PTC (€) para ligação de cabos 

Preço por ligação de cabo de fibra óptica  
Base 110,00 
Por fusão 8,00 

Preço por ligação de cabo de pares de cobre com nº de pares <= 200 70,00 
Preço por ligação de cabo de pares de cobre com nº de pares entre 201 e 800 195,00 
Preço por ligação de cabo de pares de cobre com nº de pares > 800 415,00 
Preço por ligação de cabo coaxial tipo RG 3,00 
Preço por ligação de cabo coaxial tipo C 7,50 
Preço por ligação de outro tipo de cabos Orçamento caso a caso 

 

114. A ligação dos cabos da beneficiária contempla a fusão de fibras ópticas, a ligação de 
cabos de pares de cobre e a conexão de cabos coaxiais, sendo os materiais 
necessários a estas ligações fornecidos pela beneficiária. Sobre os preços 
apresentados, poderá acrescer um valor, a orçamentar caso a caso e a suportar pela 
beneficiária, associado a eventuais trabalhos de desobstrução que tenham de ser 
efectuados nos troços de condutas, de forma a permitir a passagem dos cabos. 

Custos base: 
Mão de obra: 10 minutos de um TAG para o atendimento, registo e validação do pedido; 
Custos por CVP: 
Material: Caixa de braçadeiras plásticas para identificação de cabos, com um custo de €5,00 por caixa 
com 1.000 unidades, sendo necessárias 4 braçadeiras por CVP; Caixa com anéis para identificação de 
cabos, com um custo de €15,00 por caixa, sendo necessárias 0,068 caixas por CVP; 
Caixa de réguas plásticas para marcação de cabos, com um custo de €25,00 por caixa com 1.000 
unidades, sendo necessárias 2 réguas por CVP; 
Mão de obra: 3,2 horas de um empreiteiro de classe L para a limpeza das CVP (inclui o esgotamento 
de águas), estimando-se que 50% das CVP onde vai ser instalado o cabo do beneficiário necessitam 
limpeza; 0,28 horas de um empreiteiro de classe L para a identificação e arrumação de cada cabo numa 



CVP, estimando-se que existem em média 8 cabos por CVP e que 50% das CVP onde vai ser instalado 
o cabo do beneficiário requerem a arrumação dos cabos existentes. 
Custos por metro de cabo a instalar: 
Material: Monotubo de 40mm de diâmetro, com um custo de €0,40 por metro; 
Mão de obra: 0,061 horas de um empreiteiro de classe L para a instalação de cada metro de 
monotubo; 
0,160 horas de um empreiteiro de classe L para a instalação de cada metro de cabo de FO; 
0,180 horas de um empreiteiro de classe L para a instalação de cada metro de outro tipo de cabos. 
Custos por ligação de cabo de FO 
Mão de obra: 5,6 horas de um empreiteiro de classe CO para a instalação de junta subterrânea numa 
CVP para a execução das fusões entre cabos de FO; 
0,41 horas de um empreiteiro de classe CO para a fusão das FO de um cabo às do outro cabo. 
Custos por ligação de cabo de pares de cobre: 
Mão de obra: 4,9 / 14 / 30 horas de um empreiteiro de classe C para a execução da junta de ligação 
(ligação de cada fio de cobre) de cabos de pares de cobre com nº de pares <= 200 / entre 201 e 800 / > 
800, respectivamente. 
Custos por ligação de cabo coaxial: 
Mão de obra: 0,198 / 0,528 horas de um empreiteiro de classe C para a execução da ligação de cabos 
coaxiais de tipo RG / tipo C, respectivamente. 
Custos por ligação de outro tipo de cabos: 
Os custos por ligação de outro tipo de cabos serão objecto de orçamento caso a caso. 
 

Apreciação ICP-ANACOM 

115. Estimaram-se os custos correspondentes aos serviços de instalação e ligação de 
cabos nas condutas e infra-estrutura associada, semelhantes aos propostos pela PTC, 
exceptuando o custo base (           apurado pela PTC vs            apurado pelo ICP-
ANACOM). 

116. Assim, o preço máximo base de instalação de cabos nas infra-estruturas de subsolo é 
de €2,9. 

117. Releva-se ainda, conforme referido anteriormente, que os custos relativos a limpeza e 
arrumação das condutas não devem ser contabilizados no cálculo do preço da análise 
de viabilidade dado que, nos termos das Bases da Concessão, compete à PTC manter 
em bom estado de conservação e funcionamento as infra-estruturas da rede básica. 
Sobre um eventual acréscimo dos preços, devido a trabalhos de desobstrução nos 
troços de condutas, considera-se que as beneficiárias não deverão ser penalizadas 
pela existência de obstáculo num troço de conduta da PTC, devendo adoptar-se a 
regra anteriormente definida de repartição de custos de desobstrução pelas entidades. 
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2.16.6 OCUPAÇÃO DE ESPAÇO EM CONDUTAS E CÂMARAS DE VISITA 
 

Posição PTC 

118. A PTC propõe os seguintes preços mensais, pela ocupação de espaço nas suas infra-
estruturas, cedendo apenas espaço em conduta quando não for viável a instalação do 
cabo em subconduta: 

         Tabela 7: Preços propostos PTC (€) para ocupação de espaço 

Preço mensal de Ocupação de Espaço Concelhos de Lisboa e Porto Restantes concelhos do país 

em subconduta, por Km 315,00  245,00  
em conduta por cm2 de área, por Km 25,00  20,00  
por PdE 3,20  3,20  

 
119. Assumiram-se os seguintes pressupostos: 

                   Tabela 8: Preços propostos PTC para formação de preços de ocupação de espaço 
Prazo de amortização das condutas e CVP 20 anos 
Custos de operação e manutenção (O&M) sobre 
o valor do investimento 

5,00% / ano 

Outros custos, designadamente, de 
facturação e cobrança: sobre a amortização 
do investimento, sobre o custo de capital e 
sobre os custos de O&M; 

2,50% 

Custos comuns: sobre os custos 
anteriormente identificados 

24,00% / ano 

Percentagem do custo de capital sobre o 
valor do investimento 

% / ano 

120. Utilizaram-se os seguintes valores de custos de construção de monotubos/condutas e 
CVP na definição dos preços mensais correspondentes à ocupação pela beneficiária 
de espaço em monotubos por Km, condutas por cm2 de área por Km e por PdE (furo) 
numa CVP: 

            Tabela 9: Custos estimados PTC para construção de monotubos/condutas e CVP 
Custo por metro de construção de vala + conduta 

(sem CVP), com tipologia média de 4 furos de 110mm 
(com capacidade para 3 monotubos de 40mm por furo) 

+ 1 tritubo de 40mm (equivalente em termos de 
espaço a outro furo de 110 mm), nos concelhos de 

Lisboa e Porto 

€    por 
metro 

Custo por metro de construção de vala + conduta 
(sem CVP), com uma tipologia média de 4 furos de 

110mm (com capacidade para 3 monotubos de 40mm por 
furo) + 1 tritubo de 40mm (equivalente em termos de 

espaço a outro furo de 110 mm), nos restantes 
concelhos do País: 

€    por 
metro 

Nº médio de CVP em cada 100 metros nos concelhos de 
Lisboa e Porto: 5 

Nº médio de CVP em cada 100 metros nos restantes 
concelhos do País: 3 
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Custo por CVP NR2 (material + MO de instalação)        

Custo por metro de construção de vala + conduta (4 
furos + 1 tritubo) + CVP, nos concelhos de Lisboa e 

Porto: 
€     por 
metro 

Custo por metro de construção de vala + conduta (4 
furos + 1 tritubo) + CVP, nos restantes concelhos 

do País: 
€     por 
metro 

 

Apreciação ICP-ANACOM 

121. O prazo de amortização está de acordo com a legislação fiscal sem prejuízo de, em 
termos económicos, se poder equacionar se um prazo superior seria adequado.  

122. Quanto aos custos suprareferidos, salienta-se que: 

i) tal como referido anteriormente, foi adoptado um coeficiente de custos comuns de 
1,1033 em detrimento do coeficiente de 1,24 adoptado pela PTC; 

ii) relativamente ao custo de capital, a PTC utilizou o valor de            , mas atendendo 
aos valores apurados em 2004, o valor mais actualizado para o custo de capital é               
.             . 

 
2.15.6.1 OCUPAÇÃO DE ESPAÇO EM SUBCONDUTA, POR KM 
 

Posição PTC 

123. Com base nos pressupostos referidos na secção anterior, a PTC estimou um custo, por 
ocupação de Km de subconduta, em Lisboa e Porto de            e de            nos 
restantes concelhos, propondo preços de €315,00 em Lisboa e Porto e €245,00 nos 
restantes concelhos. 

Apreciação ICP-ANACOM 

124. A PTC calculou custos mensais por ocupação de espaço, como se estes decorressem 
de condutas recém-construídas, sem ter em conta que uma percentagem das condutas 
já existentes se encontraria amortizada. Com base nos mesmos pressupostos da PTC, 
excepto o custo de capital (considerou-se              ) e o coeficiente de custos comuns 
(considerou-se 1,1033), não considerando a percentagem de ocupação de condutas, 
pode estimar-se o custo mensal de ocupação de espaço em subcondutas. 

125. Estimar-se-ia assim custos, por ocupação de Km de subconduta, em Lisboa e Porto de 
,           e             nos restantes concelhos, significativamente inferiores aos estimados 
pela PTC. 

126. Contudo, o ICP-ANACOM considera que a proposta da PTC de preços por ocupação 
de espaço em subconduta por Km, não teve em conta que muitas das condutas 
existentes já se encontram totalmente amortizadas. Com efeito, com base nos 
resultados (remetidos ao ICP-ANACOM por carta de 30/12/04), do inventário da 



concessão relativo ao ano 2003 (devidamente certificados por auditor externo), 
considerando o imobilizado respeitante a i) rede de acesso local condutas; e ii) 
interligação condutas, verifica-se que este se encontra amortizado a 66%. 

127. Neste contexto, a PTC deveria fundamentar adequadamente a proposta de preços 
mensais por ocupação de espaço em subconduta. Caso a PTC não fundamente, 
poder-se-á considerar a incidência daquela percentagem sobre o custo apurado pelo 
ICP-ANACOM, resultando em preços significativamente inferiores aos propostos pela 
PTC.  

128. De referir ainda que, por comparação com o preçário de cedência de infra-estruturas de 
subsolo e Aéreas que a PTC disponibiliza em exclusivo aos operadores de distribuição 
CATV, de acordo com informação remetida pela PTC ao ICP-ANACOM por fax de 
26/03/04 em resposta a pedido de informação do ICP-ANACOM (fax ICP-S04766/2004 
de 12/03/04), o preço mensal por Km de subconduta (             ), actualmente em vigor é 
bastante inferior ao ora proposto pela PTC para ocupação de Km de conduta em 
Lisboa e Porto (           ). De notar, todavia, que tal valor incidia apenas sobre as 
condutas na Parque Expo, podendo não ser representativo da generalidade do 
território, em particular em Lisboa e Porto. 

129. Já em finais de 2000, de acordo com o contrato de “cedência precária de infra-
estruturas e serviços a operadores de televisão por cabo – regime intercalar”, a PTC 
cobrava                 pelo aluguer de espaço em conduta em cada área geográfica de até 
7Km de raio até 20000 casas passadas, havendo um acréscimo de 50% ao preço 
referido, por cada 10000 casas passadas a mais. Considerando no limite uma extensão 
igual ao diâmetro forma a poder estabelecer uma comparação com o preço proposto na 
ORAC, e ignorando o acréscimo no preço de 50% por cada 10000 casas adicionais 
passadas, obtém-se um preço mensal de               , o que compara por baixo o valor 
ora proposto. 

130. Quanto à aplicação de um coeficiente de ocupação de condutas de 70%, a PTC 
apenas poderá imputar os custos na justa proporção do espaço efectivamente ocupado 
pela beneficiária. Com efeito, o coeficiente de ocupação de condutas proposto pela 
PTC e o respectivo reflexo nos preços não é adequado, nomeadamente porque: a)  os 
custos associados à capacidade disponível e não utilizada pela PTC são da sua 
responsabilidade, não devendo ser imputados aos outros operadores (doutra forma, a 
beneficiária suportaria custos associados à capacidade “ociosa” das condutas para os 
quais não contribuiu); b) a beneficiária apenas deve ser responsável, além dos custos 
directamente atribuíveis, pela quota parte (na proporção do espaço ocupado) dos 
custos comuns, onde se incluem os custos de manutenção; c) não é compatível com o 
espírito da deliberação de 17/07/04, a qual encerra o mesmo princípio de não aceitação 
da atribuição de custos associados ao espaço disponível não utilizado pela PTC, aos 
operadores com quem partilha espaço. 

 

 

 

 26



2.15.6.2 OCUPAÇÃO DE ESPAÇO EM CONDUTA (POR CM2 DE ÁREA, POR KM) 
 

Posição PTC 

131. A PTC considerou a aplicação de uma fórmula para o apuramento do custo mensal, por 
Km e por cm2 de área do cabo, para a cedência de espaço em conduta, para os 
concelhos de Lisboa/Porto e para os restantes concelhos do País. 

Área em cm22 ocupada pelo monotubo com 40mm (4cm) de diâmetro = Π x (4/2)2 = 12,57cm2; 
Área em cm2 ocupada por um cabo 10mm (1cm) de diâmetro = Π x (1/2)2 = 0,79cm2; 
z € o custo mensal por Km de cedência de espaço em monotubo com 12,57cm2 de área; 
y € o custo mensal por Km de cedência de espaço em conduta para um cabo com 0,79cm2 de área; 
Então, y € = (0,79cm2 * z €) / 12,57 cm2. 
 

132. Assim, a PTC apresentou custos de ocupação mensal de espaço em conduta, por cm2 
de área e por Km, de                 em Lisboa e Porto e de            nos restantes concelhos. 

Apreciação ICP-ANACOM 

133. Considerando o custo mensal apurado anteriormente de           , por ocupação de 
espaço em subconduta (monotubo de 40mm) por Km, correspondendo cada monotubo 
a uma área de 12,57 cm2, estima-se o custo para os concelhos de Lisboa e Porto, para 
cada cm2 de área. Assim o custo mensal de ocupação de espaço em conduta (p/ cm2, 
por Km) é igual a                                  . Seguindo o mesmo raciocínio para os restantes 
concelhos, o custo mensal de ocupação de espaço em conduta (p/ cm2, por Km) seria 
igual a                                  . 

134. Contudo, tal como referido anteriormente, considera-se que a proposta da PTC de 
preços por ocupação de espaço em conduta (por cm2, por Km) não teve em conta que 
muitas das condutas existentes já se encontram totalmente amortizadas. Assim a PTC 
deve fundamentar adequadamente, a proposta de preços mensais por ocupação de 
espaço em conduta (por cm2, por Km). Caso a PTC não fundamente, poder-se-á 
considerar a percentagem de amortização. 

 
2.15.6.3 OCUPAÇÃO DE ESPAÇO POR PDE (FURO) NUMA CVP 
 

Posição PTC 

135. A PTC considerou, adicionalmente, os seguintes pressupostos para a obtenção do 
valor do preço mensal associado à ocupação de espaço por PdE (furo) numa CVP: 

 
 
 
 
 
 

136. Assim, a PTC obteve um custo mensal de             , para a ocupação de espaço por PdE 
(furo) numa CVP, aplicando a este serviço um preço de               . 
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Apreciação ICP-ANACOM 

137. Assumindo os pressupostos considerados pela PTC, exceptuando o custo de capital e 
o coeficiente de custos comuns, estimou-se um custo inferior ao obtido pela PTC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138. Assim, o preço máximo por ocupação mensal de espaço por PdE é de €3,1. 
 
 
2.16.7 INTERVENÇÃO NOS CABOS INSTALADOS NAS INFRA-ESTRUTURAS 
 

Posição PTC 

139. A PTC propôs os seguintes preços para intervenção em cabos instalados: 

Tabela 10: Preços propostos PTC (€) para intervenção em cabos instalados 
Intervenção nos Cabos instalados nas Infra-estruturas 

de Subsolo 
Em horário normal 

(Dias úteis das 9h às 18h) 
Em horário extraordinário 

(Restantes períodos) 
Preço por intervenção programada  155,00   270,00  
Preço por intervenção não programada  200,00   355,00  

 

140. Qualquer intervenção nos cabos da beneficiária instalados nas suas infra-estruturas de 
subsolo, só poderá ser executada pela PTC, devendo a beneficiária, solicitar-lhe um 
pedido de intervenção. Caso seja necessário substituir troços de cabos, aos valores 
anteriores acrescem os preços de remoção, instalação e ligação de cabos em infra-
estruturas da PTC. 

 

Intervenção programada 
Mão de obra: 10 minutos de um TAG para o atendimento, registo e validação do pedido; 3 horas de 
uma equipa constituída por um ETP e por um TTL para a deslocação ao local, abertura da tampa da 
CVP e detecção da avaria no troço de cabo ou na CVP; 
Deslocação: €13,06 associado à utilização de uma viatura. 
Intervenção não programada 
Mão de obra: 10 minutos de um TAG para o atendimento, registo e validação do pedido; 4 horas 
(tempo de deslocação superior quando se trata de uma intervenção não programada) de uma equipa 
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constituída por um ETP e por um TTL para a deslocação ao local, abertura da tampa da CVP e 
detecção da avaria no troço de cabo ou na CVP; 
Deslocação:  €13,06 associado à utilização de uma viatura. 
 

Apreciação ICP-ANACOM 

141. Sem prejuízo de se questionar a necessidade de seis e oito horas/Homem para se 
proceder, respectivamente, às intervenções programadas e não programadas, os 
custos estimados relativos a intervenções em horário normal e nos restantes períodos 
são inferiores aos indicados pela PTC. 

     Tabela 11: Custos estimados (€) para intervenção em cabos instalados 
Intervenção nos Cabos Instalados nas Infra-estruturas ICP-ANACOM PTC 

Por intervenção programada, em horário normal     

Por intervenção programada, nos restantes períodos     

Por intervenção não programada, em horário normal     

Por intervenção não programada, nos restantes períodos      

 

142. Assim, aplicam-se os seguintes preços máximos relativos aos seguintes serviços: 

     Tabela 12: Preços máximos (€) ICP-ANACOM para intervenção em cabos instalados 
Intervenção nos Cabos Instalados nas Infra-estruturas Preços máximos 

Por intervenção programada, em horário normal  136,6  

Por intervenção programada, nos restantes períodos  243,6  

Por intervenção não programada, em horário normal  176,8  

Por intervenção não programada, nos restantes períodos  318,7  

 
2.16.8 REMOÇÃO DE CABOS DAS INFRA-ESTRUTURAS DE SUBSOLO 
 

Posição PTC 

143. Os preços associados à remoção dos cabos da beneficiária instalados nas infra-
estruturas de subsolo da PTC são os seguintes: 

 Tabela 13: Preços propostos pela PTC (€) para remoção de cabos  

Remoção de Cabos das Infra-estruturas de Subsolo Com 
aproveitamento 

Sem 
aproveitamento 

Preço base 5,00  5,00  

Preço por metro de remoção de monotubo 0,60  - 

Preço por metro de remoção de cabo de fibra óptica 0,60  0,55  

Preço por metro de remoção de outro tipo de cabos com diâmetro > 50mm 1,45  1,00  
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Custos base 
Mão de obra: 10 minutos de um TAG para o atendimento, registo e validação do pedido; 
Remoção dos cabos com aproveitamento, por metro de cabo a remover 
Mão de obra: 0,096 horas de um empreiteiro de classe A para a remoção de cada metro de monotubo; 
0,090 horas de um empreiteiro de classe A para a remoção de cada metro de cabo de FO; 0,231 horas 
de um empreiteiro de classe A para a remoção de cada metro de outro tipo de cabos. 
Remoção dos cabos sem aproveitamento, por metro de cabo a remover 
Mão de obra: 0,083 horas de um empreiteiro de classe A para a remoção de cada metro de cabo de 
FO; 0,156 horas de um empreiteiro de classe A para a remoção de cada metro de outro tipo de cabos. 
 

Apreciação ICP-ANACOM 

144. Considerando os pressupostos da PTC, nomeadamente relativos a material e mão-de-
obra, estimaram-se para os custos de remoção de cabos da beneficiária, valores iguais 
aos apresentados pela concessionária, exceptuando o custo base.  

            Tabela 14: Custos estimados (€) para remoção de cabos  
Remoção de Cabos nas Infra-estruturas de Subsolo com Aproveitamento ICP-ANACOM PTC 

Base   

Por metro de monotubo   

Por metro de cabo de FO    

Por metro de outro tipo de cabos   

145. Assim, aplica-se o seguinte preço máximo (base) de remoção de cabos nas infra-
estruturas de subsolo com aproveitamento:  

            Tabela 15: Preços máximos (€) ICP-ANACOM para remoção de cabos  
Remoção de Cabos nas Infra-estruturas de Subsolo com Aproveitamento Preço máximo 

Base 2,9  
 
 

2.16.9 COMUNICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS INFRA-ESTRUTURAS DE SUBSOLO 
 

Posição PTC 

146. Estabelece-se um preço de €50,00 por comunicação de construção de novas infra-
estruturas de subsolo e inclui-se o fornecimento de uma planta (suporte em papel com 
dimensão até A1 e escala 1/1.000) com novas infra-estruturas de subsolo (traçados e 
CVP) a construir. Esta comunicação apenas será efectuada junto das beneficiárias que 
tenham manifestado interesse em receber informação sobre a previsão de construção 
de novas infra-estruturas de subsolo por parte da PTC. 

Material: Rolo com 50 metros, com um custo de €29,00, com capacidade para 50 plantas A1 por 
rolo; Conjunto de 4 tinteiros com um custo de €18,00 por tinteiro, com capacidade para 100 plantas A1 
por conjunto de 4 tinteiros; 
Mão de obra: 1,5 horas de um TPJ para a elaboração de uma carta topográfica (suporte em papel, com 
dimensão até A1 e escala 1/1.000); 15 minutos de um TSL para o tratamento da informação e 
respectivo envio. 
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Apreciação ICP-ANACOM 

147. Tal como referido anteriormente, considera-se que na comunicação de construção de 
novas infra-estruturas, a disponibilização de plantas em papel é ineficiente, pelo que a 
disponibilização deste tipo de informação deve também ser efectuada numa página 
Extranet, à qual cada beneficiária poderá aceder mediante o respectivo código de 
acesso e a preços orientados para os custos.  

148. Sem prejuízo, considerando os pressupostos referidos pela PTC, nomeadamente 
relativos a material e mão-de-obra (excepto o coeficiente de custos comuns), estimou-
se para o custo da comunicação de construção de novas infra-estruturas à beneficiária,              
,             , inferior ao da concessionária (              ).  

149. Assim o preço máximo por comunicação de projecto para construção de novas infra-
estruturas é de €42,4. 

 
2.16.10 ENVIO DE PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE SUBSOLO 
 

Posição PTC 

150. A PTC prepara e envia, nas situações em que as beneficiárias manifestem interesse na 
reserva de espaço para os seus cabos em novas infra-estruturas de subsolo, o projecto 
de construção com a inclusão do espaço destinado a cada uma. O preço deste serviço 
é de €75,00. 

 
Material: Rolo com 50 metros, com um custo de €29,00, com capacidade para 50 plantas A1 por 
rolo; Conjunto de 4 tinteiros com um custo de €18,00 por tinteiro, com capacidade para 100 plantas A1 
por conjunto de 4 tinteiros; Papel e tinta com um custo de €1,00 para a elaboração do Projecto Global 
Detalhado; 
Mão de obra: 2,5 horas de um TPJ para a elaboração do Projecto Global Detalhado, o qual inclui o 
fornecimento de uma carta topográfica (suporte em papel, com dimensão até A1 e escala 1/1000); 
15 minutos de um TSL para o tratamento da informação e respectivo envio. 

 

Apreciação ICP-ANACOM 

151. Tal como referido anteriormente, a disponibilização de plantas em papel é ineficiente, 
pelo que a disponibilização deste tipo de informação deve ser efectuada numa página 
Extranet, à qual cada beneficiária poderá aceder, mediante o respectivo código de 
acesso.  

152. Considerando os pressupostos referidos pela PTC, nomeadamente relativos a material 
e mão-de-obra (exceptuando o coeficiente de custos comuns e o custo de capital), 
estimou-se para o custo da comunicação de construção de novas infra-estruturas à 
beneficiária,              inferior ao da concessionária (                ).  
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153. Assim o preço máximo correspondente ao envio de projecto de construção de condutas 
e infra-estrutura associada é de €64,3. 

 
2.16.11 RESUMO DOS CUSTOS ESTIMADOS DOS SERVIÇOS ORAC 
 
154. Em suma, os custos envolvidos na prestação dos diversos serviços que constituem a 

ORAC são os seguintes: 

            Tabela 16: Resumo de custos estimados (€) dos serviços ORAC  

Serviços 
Custo 

estimado 
(ICP-

ANACOM) 

Custo 
referido  

pela PTC 

1. Disponibilização de Informação de Infra-estruturas de Subsolo    
2. Análise de Viabilidade de Ocupação   

Base sem trajecto alternativo    

Base com trajecto alternativo     

Por CVP     

3. Acesso aos Pontos de Entrada     

4. Instalação de Cabos nas Infra-estruturas de Subsolo  

Base      

Por CVP       
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Por metro de monotubo       

Por metro de cabo de FO       

Por metro de outro tipo de cabos       

Ligação de Cabos nas Infra-estruturas de Subsolo  

             Por ligação de cabo de fibra óptica (Base)       

             Por ligação de cabo de fibra óptica (Por fusão)      

Por ligação de cabo de pares de cobre com nº de pares <= 200       

Por ligação de cabo de pares de cobre com nº de pares entre 201 e 800       

Por ligação de cabo de pares de cobre com nº de pares > 800       

Por ligação de cabo coaxial tipo RG       

Por ligação de cabo coaxial tipo C       

5. Utilização de espaço em condutas e câmaras de visita (preços mensais)4  

Por Km de ocupação de espaço em subconduta (Lisboa e Porto)   

Por Km de ocupação de espaço em subconduta (restantes concelhos)   

Por Km de ocupação de espaço em conduta (Lisboa e Porto)   

Por Km de ocupação de espaço em conduta (restantes concelhos) 

 

  

Por ocupação de espaço PdE (Lisboa e Porto)      

                                            
4 Para estes custos a PT não apresentou valores, mas sim preços. 



Serviços 
Custo 

estimado 
(ICP-

ANACOM) 

Custo 
referido  

pela PTC 

Por ocupação de espaço PdE (restantes concelhos)      
6. Intervenção nos Cabos Instalados nas Infra-estruturas  

Por intervenção programada, em horário normal       

Por intervenção programada, nos restantes períodos       

Por intervenção não programada, em horário normal       

Por intervenção não programada, nos restantes períodos      

7. Remoção de Cabos nas Infra-estruturas de Subsolo com Aproveitamento  

Base       

Por metro de monotubo       

Por metro de cabo de FO      

Por metro de outro tipo de cabos      

Remoção de Cabos nas Infra-estruturas de Subsolo sem Aproveitamento  

Base       

Por metro de cabo de FO       

Por metro de outro tipo de cabos       
9. Comunicação de Projecto para Construção de Novas Infra-estruturas de 
Subsolo       

10. Envio de Projecto de Construção de Infra-estruturas de Subsolo       

 

2.17 GESTÃO DO SERVIÇO 
 
2.17.1 ENCOMENDA VS PAGAMENTO 
 

Posição PTC 

155. A encomenda de serviços prestados obriga ao pagamento da totalidade do preço dos 
serviços solicitados [pág. 24/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

156. Para prevenir situações em que a beneficiária seja facturada por serviços que solicite e 
que não sejam oferecidos, tais como informação sobre condutas que não estejam 
eventualmente identificadas e ou localizadas, a frase supra deverá ser completada com 
a seguinte indicação: “e que sejam efectivamente oferecidos”. 
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2.17.2 PRAZO DAS FACTURAS  
 

Posição PTC 

157. As facturas emitidas pela PTC deverão ser pagas no prazo nelas indicado [último 
parágrafo da pág. 24/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

158. O prazo de pagamento das facturas deverá corresponder, à semelhança do que 
acontece noutras ofertas (como a ORI), ao indicado no acordo a celebrar entre a PTC e 
a beneficiária, e não ser um prazo “ad-hoc” indicado na factura. 

 
2.17.3 FACTURAÇÃO DA REMOÇÃO DE MEIOS DA BENEFICIÁRIA 
 

Posição PTC 

159. A remoção de meios da beneficiária será facturada aquando da recepção do respectivo 
pedido [primeiro parágrafo da pág. 25/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

160. A remoção de meios da beneficiária deve ser facturada apenas quando o trabalho for 
concluído, até porque, por exemplo, caso ocorram danos nos cabos da beneficiária, 
aquando da remoção efectuada pela PTC, poderá haver lugar a um acerto de contas. 

 
 
2.18 RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 
 
2.18.1 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO 
 

Posição PTC 

161. A violação da obrigação de confidencialidade, constitui incumprimento, devendo a PTC 
ou a beneficiária, conforme o caso, indemnizar o outro de todos os prejuízos 
decorrentes [quarto parágrafo da pág. 26/29]. 

162. A informação trocada entre a PTC e a beneficiária, com vista à resolução amigável de 
um litígio existente, é tratada como confidencial [terceiro parágrafo da pág.27/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

163. Na ORAC deve-se explicitar melhor o que se entende por “todos os prejuízos 
decorrentes dessa violação”. A informação trocada entre a PTC e a beneficiária, com 
vista à resolução amigável de um litígio existente, deverá ser tratada como informação 
confidencial, salvo, se tal informação for veiculada a uma autoridade pública nos 
termos da legislação aplicável. 
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2.18.2 PERITO INDEPENDENTE 
 

Posição PTC 

164. Prevê-se que todo e qualquer litígio emergente entre a PTC e a beneficiária seja 
resolvido amigavelmente, por acordo e, em último caso, recorrendo ao ICP-ANACOM.  

Apreciação ICP-ANACOM 

165. Sem prejuízo do referido na ORAC, em caso de conflito, nomeadamente decorrente de 
problemas associados à impossibilidade de acesso ou a aspectos associados a 
equipamento instalado, a PTC e a beneficiária poderiam nomear conjuntamente, no 
prazo de 48 horas, um perito independente para solucionar esse conflito, com vista a 
agilizar a sua resolução. 

 
2.18.3 CAUSA DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO SERVIÇO 
 

Posição PTC 

166. Constituem causas de interrupção ou suspensão dos serviços por parte da PTC, o 
atraso no pagamento dos preços devidos no âmbito da oferta [pág. 27/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

167. Deverá constituir, nomeadamente, causa de interrupção ou suspensão dos serviços, 
não o simples atraso no pagamento dos preços, mas sim o atraso reiterado do mesmo. 
Assim, considera-se que a perda do direito à ORAC por parte da beneficiária, deve 
ocorrer apenas se essa beneficiária incumprir três vezes por ano o prazo de 
pagamento à PTC das facturas.  

 
2.18.4 COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OPERAÇÕES DE CONTROLO 
 

Posição PTC 

168. Refere-se que a necessidade de a PTC efectuar operações de controle, ajustes ou 
manutenções de rotina, com a finalidade de assegurar o bom funcionamento da sua 
rede, deverá ser comunicada atempadamente [primeiro parágrafo da pág. 28/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

169. A necessidade de operações de controlo, ajustes ou manutenções de rotina, com a 
finalidade de assegurar o bom funcionamento da rede, deverá ser comunicada à 
beneficiária com pelo menos dez dias de antecedência. 
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2.19 ALTERAÇÕES DA ORAC 
 

Posição PTC 

170. Qualquer alteração à ORAC tem efeitos imediatos nas relações com as beneficiárias 
[pág. 28/29]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

171. Concorda-se que qualquer alteração à ORAC deve ter efeitos imediatos nas relações 
com as beneficiárias, salvo disposição expressa do ICP-ANACOM. 

 

2.20 CONTRATO-TIPO 
 
2.20.1 ANEXOS 
 

Posição PTC 

172. É indicado no contrato que fazem parte integrante do mesmo um conjunto de anexos 
contendo: (i) definições, (ii) cadastro da beneficiária, (iii) contactos e comunicações, (iv) 
apólice de seguro (v) minuta da garantia bancária. [Cláusula 2ª do Anexo 6] 

Apreciação ICP-ANACOM 

173. Verifica-se que não consta do contrato o anexo (iii) relativo a contactos e 
comunicações, pelo que não é clara a forma de comunicação inerente ao envio dos 
formulários (previstos nas diferentes fases da ORAC) por parte da beneficiária à PTC 
(correio, fax ou e-mail), o que em termos da contagem dos prazos relativos aos 
indicadores de qualidade poderá ser relevante. 

174. Considera-se que sem a apresentação dos anexos (i) e (v) a PTC não cumpre o que 
lhe foi determinado, pelo que deverá apresentá-los, recomendando-se por uma questão 
de transparência e coerência a apresentação dos restantes anexos. 

 
2.20.2 CONSIDERANDOS, OBJECTO E ÂMBITO 
 

Posição PTC 

175. Os serviços de acesso e utilização de infra-estrutura de subsolo prestados no âmbito 
do contrato constituem uma oferta global e integral da PTC e incluem, designadamente, 
os serviços de instalação, intervenção e remoção de cabos da beneficiária. 

176. No contrato, é geralmente utilizada a referência “infra-estruturas de subsolo”, sendo o 
acesso físico às infra-estruturas de subsolo para instalação, remoção e intervenção nos 
cabos sempre efectuado pela PTC. [cláusula 3ª do Anexo 6] 
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Apreciação ICP-ANACOM 

177. No objecto deste contrato e todas as demais referências que a ele se façam, deve 
adoptar-se a designação “condutas e infra-estrutura associada”, em conformidade com 
o corpo da oferta. 

178. Deve-se adaptar o contrato em conformidade com a ORAC onde se contempla que o 
acesso físico às condutas e infra-estrutura associada será sempre efectuado pelos 
funcionários da beneficiária, acompanhados por representantes da PTC.  

 
2.20.3 CONSTRUÇÃO DE NOVAS INFRA-ESTRUTURAS 
 

Posição PTC 

179. Estabelece-se que a PTC se reserva o direito de não proceder à construção das infra-
estruturas de subsolo comunicadas às beneficiárias [nº 4 da Cláusula 5ª do Anexo 6]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

180. Tendo presente a obrigação estabelecida em 7.2. da decisão de 17/07/04 do ICP-
ANACOM, a concessionária deve dimensionar, sempre que técnica e fisicamente 
viável, as novas condutas e infra-estruturas associadas tendo em conta a acomodação 
de todas as manifestações de interesse recebidas pelas entidades beneficiárias. 

181. O compromisso exigido à beneficiária como contrapartida da reserva de espaço em 
novas infra-estruturas justifica que se preveja a responsabilização da PTC pela não 
construção das infra-estruturas em questão. 

 
2.20.4 CABOS 
 

Posição PTC 

182. A beneficiária é responsável pela supervisão dos seus cabos instalados nas infra-
estruturas de subsolo [Cláusula 6ª do Anexo 6]. 

 

Apreciação ICP-ANACOM 

183. Como já foi referido, as beneficiárias apenas podem ser responsabilizadas pela 
supervisão dos seus cabos quando possam aceder às infra-estruturas onde estes 
estão instalados. 

 
2.20.5 QUALIDADE DE SERVIÇO 
 

Posição PTC 

184. Os indicadores e níveis de qualidade são os especificados na ORAC, excepto se outros 
forem acordados, por escrito, pelas Partes. [Cláusula 9ª do Anexo 6] 
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Apreciação ICP-ANACOM 

185. Na deliberação de 17/07/04, a ANACOM determinou que o contrato tipo devia prever 
indicadores e níveis de qualidade de serviço e cláusulas que contemplem o seu 
incumprimento. Contudo a cláusula 9ª é insuficiente porque a ORAC não contém a 
definição de cada indicador de qualidade de serviço. Deve assim a ORAC conter a 
definição de cada um dos indicadores e níveis de qualidade de serviço tal como 
referido anteriormente nesta análise. 

 
2.20.6 PENALIDADES 
 

Posição PTC 

186. O incumprimento pela PTC, por razões que lhe sejam imputáveis, dos níveis de 
qualidade, dá lugar ao pagamento à beneficiária das penalidades constantes da ORAC. 
O pagamento das penalidades devidas, será efectuado no mês seguinte à notificação 
pela beneficiária para o efeito, salvo em situações de divergência, as quais deverão ser 
sanadas num prazo máximo de 3 (três) meses, contado a partir da data de recepção da 
notificação. Esta notificação deve ser apresentada até ao final do trimestre 
subsequente ao da(s) ocorrência(s) a que a mesma diz respeito [Cláusula 10ª do 
Anexo 6]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

187. É apresentado, para a resolução de diferendos relacionados com o pagamento de 
penalidades devidas, um procedimento e prazos distintos (muito mais dilatados) do que 
os que estão previstos na ORAC para resolução de diferendos. Na falta de motivo 
atendível devem, para esta situação, ser mantidos os prazos e procedimentos previstos 
na ORAC. 

 
 
2.20.7 INTERVENÇÃO NOS CABOS 
 

Posição PTC 

188. Sem prejuízo do disposto na cláusula 6 do Contrato, todos os trabalhos de intervenção 
nos cabos são realizados exclusivamente pela PTC, nos termos e condições definidas 
na ORAC, não sendo permitido à beneficiária qualquer actuação nos mesmos 
[Cláusula 12ª do Anexo 6]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

189. Esta cláusula deve ser alterada, por forma a prever-se que os trabalhos de intervenção 
nos cabos da beneficiária poderão ser efectuados por funcionários desta, 
acompanhados por representantes da PTC.  
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2.20.8 RECLAMAÇÕES DE FACTURAÇÃO 
 

Posição PTC 

190. Caso a beneficiária entenda dever apresentar uma reclamação relativamente a 
qualquer factura emitida pela PTC, deverá fazê-lo no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data da respectiva emissão [Nº 3 da cláusula 16ª do Anexo 
6]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

191. Deverá ser explicitado o prazo de um mês para que a PTC analise uma reclamação 
sobre facturação que seja apresentada pela beneficiária.  

 
2.20.9 RESPONSABILIDADES 
 

Posição PTC 

192. Salvo no que se refere às situações cuja responsabilidade não pode ser limitada e sem 
prejuízo do disposto nas cláusulas 10ª e 20ª, a PT COMUNICAÇÕES não é 
responsável pelos prejuízos ou danos decorrentes de responsabilidade contratual ou 
extracontratual quando o incumprimento em causa não lhe seja directamente imputável 
a título de dolo ou culpa grave. [Nº 1 da Cláusula 19ª do Anexo 6] 

Apreciação ICP-ANACOM 

193. O disposto no nº 1 da cláusula 19ª deve ser aplicado também à beneficiária. 
 
 
2.20.10 RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 

Posição PTC 

194. Constituem fundamento de resolução imediata do contrato, não estando sujeito ao 
procedimento previsto nos números anteriores: a) o incumprimento grave ou reiterado, 
por qualquer das partes, de qualquer das obrigações que lhe cabem no âmbito do 
presente contrato; b) a instauração de processo de falência ou de processo preventivo 
de falência da outra Contraente, ou de processo judicial com efeito equivalente, 
dissolução ou liquidação da outra Contraente ou instauração de acção tendente à 
dissolução ou liquidação da mesma; c) As restrições legais ou administrativas impostas 
a qualquer das partes em matéria de utilização de infra-estruturas de subsolo ou da 
concessão dos respectivos direitos a terceiros, que impeçam o cumprimento deste 
Contrato ou tornem esse cumprimento significativamente mais oneroso, 
designadamente nos termos do artigo 437º do Código Civil.  

Apreciação ICP-ANACOM 

195. Consideram-se excessivos os fundamentos de resolução imediata do contrato previstos 
no nº 4 desta cláusula. Assim, sem prejuízo do incumprimento grave ou reiterado de 
qualquer das obrigações prevista na alínea a) deste número poder legitimar a imediata 
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resolução do contrato, a PTC deve, sob pena de incumprir com o que dispõe o ponto 
3.1. da decisão da ANACOM e com o que estabelece a alínea f) do artigo 19º do 
regime das cláusulas contratuais gerais aprovado pelo Decreto-Lei nº 220/95, de 31 de 
Agosto, indicar, de forma taxativa, as situações de incumprimento que justificam a 
imediata resolução do contrato. 

196. O mesmo se conclui relativamente ao motivo identificado na alínea b) do nº 4 desta 
cláusula. Justificar a imediata resolução deste contrato por ser instaurado um processo 
preventivo da falência da beneficiária é por si só excessivo. O início daquele processo 
não determina a cessação da actividade da beneficiária ou a sua dissolução. Apenas 
após declaração de falência se pode razoavelmente esperar pela cessação da 
actividade da beneficiária. 

197. O fundamento indicado em c) deste nº 4 também não justifica a resolução imediata do 
contrato sem qualquer comunicação até porque a norma invocada – artigo 437º do C. 
Civil – contempla a possibilidade de se operar a modificação do contrato. Assim, fazer 
operar neste caso resolução imediata do contrato sem recurso ao processo previsto 
nos números anteriores em que a resolução é precedida de audição da empresa 
beneficiária, é manifestamente desadequado. 

 
 
2.20.11 CONDIÇÃO RESOLUTIVA 
 

Posição PTC 

198. O presente Contrato fica sujeito à condição resolutiva consubstanciada na verificação 
de decisão transitada em julgado, favorável à PTC, proferida no âmbito do recurso a 
que se refere o considerando II do presente Contrato, sem prejuízo de a PTC poder vir 
a optar pela adaptação do Contrato à referida decisão. [Cláusula 24ª do Anexo 6] 

Apreciação ICP-ANACOM 

199. Tendo presente a obrigação de disponibilizar o acesso a condutas estabelecida no nº 1 
do artigo 26º da Lei nº 5/2004, sujeitar o presente contrato a uma condição resolutiva é 
injustificado e desproporcionado. O nº 1 do artigo 26º consagra a obrigação de 
assegurar o acesso a condutas, que é uma obrigação clara e precisa que não está, 
nem pode estar, dependente da apresentação de uma oferta de referência ou da 
vigência das condições estabelecidas pela ANACOM nos termos do nº 4 deste mesmo 
artigo. Como resulta do exposto, pode o contrato prever que a decisão a proferir no 
processo judicial em curso pode determinar a modificação do contrato de harmonia 
com o que resultar da decisão a proferir pelo Tribunal. 

 
2.20.12 CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 
 

Posição PTC 

200. No contrato refere-se que a beneficiária desde já autoriza a PTC a ceder a sua posição 
contratual no Contrato à empresa que a venha eventualmente a suceder na exploração 
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das Infra-estruturas de Subsolo objecto do presente Contrato [Cláusula 26ª do Anexo 
6]. 

Apreciação ICP-ANACOM 

201. A autorização prevista a conceder pela beneficiária à PTC para cessão da posição 
contratual consubstancia uma cláusula absolutamente proibida conforme estabelece a 
alínea l) do artigo 18º do regime das cláusulas contratuais gerais. 

 

III. Conclusão e proposta de actuação 

202. Analisada a ORAC, conclui-se que esta necessita de ser reajustada, devendo a PTC 
modificá-la no sentido de introduzir as alterações referidas. 
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