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DELIBERAÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÕES DE PREÇOS A 

INTRODUZIR NA ORALL 
 

O desenvolvimento da Oferta do Lacete Local (OLL) é um factor essencial para a promoção da 
concorrência no mercado de acesso local, ao possibilitar aos operadores e prestadores de 
serviços (OPS) lançarem ofertas inovadoras e diferenciadas de telecomunicações, 
principalmente de banda larga, com claros benefícios para o consumidor final e promovendo 
também uma maior concorrência em infra-estruturas que é um dos objectivos do quadro 
regulamentar actual. 

É com estes objectivos que o ICP-ANACOM tem vindo a acompanhar atentamente as 
evoluções neste mercado, a nível nacional e comunitário. 

Desde o 2.º semestre de 2003, após as últimas Deliberações do ICP-ANACOM relacionadas 
com a OLL, tem-se assistido a uma evolução gradual no número de lacetes desagregados, 
resultado de novas ofertas publicitadas no retalho. 

Atendendo às alterações de preços nas ofertas grossistas a jusante, às evoluções na oferta, 
nomeadamente ao nível do sistema de informação e de tratamento automático de encomendas, e 
às reduções de preços em alguns Estados-Membros, foi realizada uma análise dos preços da 
oferta grossista actualmente em vigor que conduziu às alterações agora definidas para a 
ORALL. 

Nesta conformidade, em 9 de Fevereiro de 2005, o Conselho de Administração do ICP-
ANACOM aprovou o sentido provável da deliberação referente a alterações de preços a 
introduzir na ORALL, tendo, nos termos do art. 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, notificado os interessados para se pronunciarem no prazo de 10 dias úteis. Os 
comentários recebidos, a respectiva análise e fundamentação da decisão constam do “Relatório 
da audiência prévia às entidades interessadas sobre o sentido provável da deliberação relativa a 
alterações de preços a efectuar na ORALL”, que faz parte integrante da presente deliberação. 

Considerando a decisão do ICP-ANACOM, de 31.03.2005, relativa à manutenção das 
obrigações regulamentares no mercado grossista de acesso desagregado, nomeadamente da 
obrigação de orientação dos preços para os custos, e tendo em conta os objectivos de regulação 
previstos no artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, nomeadamente promover a 
concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações electrónicas, assegurar que os 
utilizadores obtenham o máximo benefício em termos de escolha, preço e qualidade e encorajar 
investimentos eficientes em infra-estruturas e promover a inovação; e no âmbito das atribuições 
previstas nas alíneas b) e f) do artigo 6.º dos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 
309/2001, de 7 de Dezembro, e ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do art. 68.º da Lei n.º 5/2004, o 
Conselho de Administração do ICP-ANACOM delibera:  
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I. Determinar à PT Comunicações, S.A. que, no prazo de 10 dias, proceda à alteração da 
ORALL no seguinte sentido: 

1. Definir os seguintes preços máximos aplicáveis ao acesso completo e ao acesso 
partilhado 

Instalação do lacete local (a) 38,00 

Mensalidade do lacete local na modalidade de acesso 
completo 9,72 

Desinstalação do lacete local 0,00 
 

Nota(a): Inclui a verificação de elegibilidade. 

2. Tornar facultativos os testes de qualificação no acesso partilhado. 

3. Eliminar a disposição que impõe que, no caso da transferência de lacetes entre 
operadores, o lacete local reverta, num passo intermédio, para PTC, devendo a 
ORALL passar a prever um procedimento simplificado e expedito para a 
transferência de lacetes entre operadores:  

a. o OPS receptor do lacete deve poder ter acesso à informação relevante para a 
sua encomenda, a disponibilizar pelo OPS de onde é transferido; 

b. relativamente ao pedido de transferência, a PTC deve verificar apenas a 
informação básica relativa à numeração e à central em causa; e 

c. a transferência deve ser efectuada num prazo máximo de 5 dias úteis (para 
pedidos sem portabilidade do número e sem testes).  

4. Alterar o serviço de transporte de sinal da seguinte forma: 

a. Infra-estrutura de suporte ao serviço de transporte de sinal: 
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 Componentes fixas Multi-Operador (MO) e Operador (O): 

i. com instalação de câmara multi-operador 

CF_MO = € 2.382,85 

CF_O =     € 1.248,14 

ii. sem instalação de câmara multi-operador 

CF_MO = € 1.194,51 

CF_O =      € 1.248,14 

c. Deve ser definida uma mensalidade de 1% do preço de instalação do serviço 
de transporte de sinal. 

II. As condições de oferta entram em vigor no dia em que a oferta for alterada e comunicada. 
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