
RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O SENTIDO 
PROVÁVEL DA DELIBERAÇÃO REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES A 

INTRODUZIR NA PRI 2004 
 
 

1. ENQUADRAMENTO 
 
Em reunião de 28 de Janeiro de 2004, o Conselho de Administração da ANACOM 
aprovou o sentido provável da deliberação referente às alterações a introduzir na PRI 
20041, deliberando proceder, ao abrigo dos artigos 100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, à audiência prévia das entidades interessadas. 
 
No âmbito da audiência prévia foram recebidos comentários da PT Comunicações, S.A.2 
(PTC), da OniTelecom - Infocomunicações, S.A.3 (Oni), da Novis Telecom, S.A.4, da 
Optimus Telecomunicações, S.A.5, da Jazztel Portugal - Serviços de Telecomunicações, 
S.A.6 (Jazztel), da Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.7 (Vodafone) e da 
Telemilénio - Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda8 (Telemilénio). 
 
Uma vez que o sentido da resposta da Novis (que integra também a posição da Clixgest) 
e da Optimus é o mesmo, aquelas entidades serão, para os efeitos do presente documento, 
designadas por SonaeCom. Caso exista alguma particularidade específica da resposta de 
uma daquelas entidades, tal facto será devidamente identificado. 
 
De seguida, é apresentada uma síntese integradora das respostas recebidas, sem prejuízo 
da consulta individual das respostas remetidas pelas entidades consultadas, e 
correspondente entendimento da ANACOM. 
 
 

                                                 
1 Doravante designado “sentido provável da deliberação”. 
2 Carta datada de 13/02/04, com entrada E04851/2004. 
3 Carta datada de 13/02/04, com entrada E04931/2004. 
4 Carta datada de 13/02/04, com entrada E04960/2004. 
5 Fax datado de 13/02/04, com entrada E04961/2004. 
6 Carta datada de 11/02/04, com entrada E04972/2004. 
7 Carta datada de 13/02/04, com entrada E04975/2004. 
8 Documento com entrada E05300/2004. A resposta da Telemilénio incide, exclusivamente, sobre os preços 
de activação de pré-selecção e sobre a implementação de processos automatizados e expeditos de 
tratamento de pedidos de pré-selecção. 
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2. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DAS ENTIDADES INTERESSADAS 
 

2.1. COMENTÁRIOS HORIZONTAIS 
 
A generalidade das entidades, com excepção da PTC, que responderam à audiência 
prévia (adiante designados de outros operadores licenciados - OOLs) consideram que o 
sentido provável da deliberação representa um passo positivo no que se refere a uma 
aproximação à média europeia e em termos da descida de preços absolutos face aos do 
ano transacto, não obstante os desvios que ainda subsistem relativamente às melhores 
práticas. A Vodafone refere que a intervenção da ANACOM vai ao encontro da quase 
totalidade das preocupações demonstradas por aquela entidade. 
 

2.1.1. Enquadramento regulamentar 
 
A PTC entende que o sentido provável da deliberação: 
 

(a) não está em conformidade com a obrigação de “stand still”, consagrada no novo 
quadro regulamentar comunitário para as comunicações electrónicas; 

 
(b) não está conforme o regime jurídico constante das Directivas Comunitárias, uma 

vez que: 
 

- não teve em consideração o facto de estar em curso o procedimento de análise 
dos mercados relevantes; 

 
- refere-se a matéria relacionada com os mercados grossistas de originação e 

terminação, sem no entanto ter em conta as várias fases associadas à análise de 
mercados e as características distintas e enquadramentos ao nível da 
concorrência também distintos; 
 

(c) constitui uma intervenção desproporcionada e excessiva que não garante a 
sustentabilidade do negócio de interligação, nem do negócio grossista da PTC, 
como um todo9; 

 
(d) deveria ser revisto de acordo com a metodologia prevista nas Directivas 

Comunitárias e na Lei n.º 5/2004, sob pena de as obrigações impostas à PTC 
contrariarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 
A PTC entende ainda que os novos preços de interligação só deverão ter efeitos a partir 
do momento em que a ANACOM publique a sua decisão final, e não deverão ter efeitos 
retroactivos a 1 de Janeiro de 2004. 
 

                                                 
9 Em especial, a PTC menciona as reduções verificadas desde 2000 nos preços de interligação, as 
intervenções no âmbito dos preços dos circuitos alugados que se situam entre os mais baixos da U.E., as 
condições de prestação do serviço de acesso à Internet, as constantes alterações à ORALL e as decisões 
sobre a “Rede ADSL PT” que impõem à PTC preços ao nível dos mais baixos da U.E. A PTC estima que a 
acção regulatória da ANACOM nos últimos seis meses resultou numa redução de ... milhões de euros dos 
proveitos grossistas previstos pela PTC para 2004. 

2 



O sentido provável da deliberação foi adoptado em 28 de Janeiro de 2004, na vigência do 
Decreto-Lei n.º 415/98, de 31 de Dezembro, ao abrigo da competência da ANACOM 
prevista no seu artigo 13.º. 
 
No quadro daquele diploma, a PTC, enquanto entidade com poder de mercado 
significativo nos mercados de rede telefónica fixa e ou serviços telefónicos fixos, bem 
como no mercado nacional de interligação10, estava especificamente obrigada a cumprir 
os princípios da transparência e da orientação para os custos na fixação dos preços de 
interligação e a manter uma proposta de referência de interligação actualizada. 
 
Na sequência da deliberação da ANACOM de 18 de Dezembro de 2003, a PTC 
comunicou ao regulador, em 26 de Dezembro de 2003, ter revisto e publicado a PRI 
2004. 
 
Dispunha o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 415/98 que sempre que uma entidade 
alterasse a sua proposta de referência de interligação publicada, a ANACOM podia, em 
caso de discordância, determinar as correcções que entendesse necessárias, com efeitos 
retroactivos a contar da data de introdução da alteração. 
 
A adopção do sentido provável da deliberação não era inviabilizada pelo alegado efeito 
de bloqueio das directivas tendo em conta que no novo quadro regulamentar os mercados 
grossistas de originação de chamadas na rede telefónica pública em local fixo e de 
terminação de chamadas em redes telefónicas individuais num local fixo (e de serviços de 
trânsito na rede telefónica pública fixa), são identificados como mercados relevantes 
susceptíveis de medidas de regulação pela ANACOM. 
 
Ora, no momento da adopção do sentido provável da deliberação, era expectável que a 
PTC viesse a ser declarada com poder de mercado significativo nestes mercados, 
expectativa esta que sai reforçada com a deliberação da ANACOM, de 8 de Março de 
2004, relativa à definição e análise de diversos mercados, onde a PTC é declarada com 
poder de mercado significativo nos mercados acima mencionados (mercados de 
originação e de terminação). 
 
O designado efeito de bloqueio das directivas só poderia ser invocado se a actuação da 
ANACOM, ao invés de se inscrever numa linha que viesse a ter continuidade, pusesse em 
causa a aplicação do novo quadro regulamentar, o que não é manifestamente o caso. E 
isto porque a PTC será previsivelmente declarada com poder de mercado significativo 
nos mercados da originação e da terminação, conforme referido, e o novo quadro prevê a 
imposição de obrigações específicas como aquelas que agora estão em causa. 
 
Acresce que no decurso da audiência prévia dos interessados a que se submeteu o sentido 
provável da deliberação, entrou em vigora a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, cujas 
regras transitórias são bastante explícitas neste domínio. 
 
Assim, a fim de evitar um vazio jurídico e no estrito cumprimento das directivas 
comunitárias, a Lei n.º 5/2004, prevê a manutenção de um conjunto de obrigações fixadas 
no anterior quadro regulamentar, até à determinação da ANACOM de imposição, 
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10 Além do dever de satisfazer todos os pedidos razoáveis de interligação respeitando o princípio da não 
discriminação na respectiva oferta de interligação. 



manutenção, alteração ou supressão de obrigações decorrentes do processo de análise de 
mercados já ao abrigo da nova Lei. 
 
Em especial, ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do artigo 122.º da Lei n.º 5/2004, mantêm-se 
em vigor as obrigações relativas à interligação constantes ou resultantes da execução do 
n.º 1 do artigo 6.º e dos artigos 8.º, 9.º, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 21.º, 22.º, 23.º e 25.º, todos do 
Decreto-Lei n.º 415/98. 
 
Isto significa que até à conclusão do processo de análise dos mercados, as obrigações 
específicas da PTC, cujo cumprimento fundamenta uma deliberação que a ANACOM 
pretenda adoptar no sentido de introduzir alterações à PRI, mantêm-se em vigor. 
 
A ANACOM mantém que os preços a fixar devem ser aplicados retroactivamente, uma 
vez que: (i) na PRI 2004 publicada pela PTC os preços aplicavam-se a partir de 1 de 
Janeiro de 2004, (ii) no sentido provável da deliberação a ANACOM manteve essa data 
para aplicação dos preços alterados e (iii) o regime do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 
415/98, mantido pela Lei n.º 5/2004, o permite. 
 

2.1.2. Sistema de custeio 
 
A SonaeCom critica a utilização dos resultados do sistema de custeio da PTC como base 
das análises realizadas devido à alegada falta de transparência desses resultados e à 
impossibilidade de os escrutinar detalhadamente. A Oni entende não dever comentar as 
considerações efectuadas pela ANACOM sobre os resultados do sistema de custeio, não 
só porque os dados não são disponibilizados por alegadas razões de confidencialidade, 
mas fundamentalmente porque aquele sistema se continua a basear em custos históricos, 
não sendo compatível com as Recomendações da Comissão Europeia. 
 
A PTC critica os pressupostos utilizados pela ANACOM para a estimação dos custos, em 
particular no que se refere aos custos decorrentes da política de custos extraordinários 
com pessoal (curtailment) e à base de capitais considerada. 
 
A ANACOM regista a posição manifestada pela SonaeCom e pela Oni em relação aos 
resultados do sistema de custeio e à própria filosofia sobre a qual assenta o sistema de 
custeio. Em resposta, a ANACOM esclarece que, com todas as reservas que o referido 
sistema poderá suscitar, os seus resultados constituem, ainda assim, uma referência 
importante que esta Autoridade dispõe para a avaliação dos preços, que deve ser 
complementada pela análise e comparação de preços a nível comunitário. 
 
Nos termos da Lei n.º 5/2004, é estabelecido que “os operadores sujeitos à obrigação de 
orientação dos preços para os custos devem demonstrar que os encargos se baseiam nos 
custos, incluindo uma taxa razoável de rendibilidade sobre os investimentos realizados” 
podendo a ANACOM “utilizar métodos contabilísticos independentes dos adoptados 
pelos operadores para efeitos do cálculo do custo da prestação eficiente dos serviços.”11 
 
A Recomendação 98/195/CE, de 8 de Janeiro pretendia dar orientação às autoridades 
reguladoras na fixação dos preços de interligação, enquanto não estivessem disponíveis 

                                                 
11 Conforme artigo 75.º. 
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custos de interligação calculados com base nos custos incrementais médios de longo 
prazo previsionais. Com a Recomendação 2002/175/CE, de 22 de Fevereiro, a Comissão 
Europeia abandona a publicação de melhores práticas por considerar que a generalidade 
dos Estados-Membros já se encontrava próxima do intervalo definido pelas melhores 
práticas e se encontravam disponíveis modelos de custeio que permitiam às autoridades 
reguladoras definir preços de interligação orientados para os custos sem recurso às 
melhores práticas. Uma vez que em Portugal (i) não se encontram disponíveis sistemas de 
custeio assentes nos princípios estabelecidos na Recomendação 98/195/CE, em especial, 
que permitam a avaliação de custos de interligação numa base incremental, (ii) nem os 
preços de interligação praticados pela PTC se encontram entre as melhores práticas, 
devem se ter as práticas correntes na União Europeia (U.E.) como referência. 
 
A ANACOM, no tocante aos custos de curtailment, nota que: 
 
(a) os custos de reestruturação de empresa revestem-se de natureza extraordinária. No 

entanto, a PTC tem vindo a apresentar estes custos já ao longo de 6 anos; 
 
(b) as opções estratégicas da PTC, no que se refere ao curtailment, que têm vindo a 

observar flutuações significativas, não devem espelhar-se, em particular, nos serviços 
de interligação, pelos eventuais efeitos negativos que poderão implicar na 
estabilidade e desenvolvimento de um mercado concorrencial; 

 
(c) a própria PTC, que propôs uma amortização destes custos em 8 anos, pretende 

ressarcir neste ano não só a totalidade dos custos que prevê para 2004, mas também 
os de 2003! Admitindo a proposta da PTC de amortização em 8 anos e tendo em 
conta os custos em que a PTC alega incorrer, os custos acumulados desse plano de 
amortização, até 2004, correspondem a .... milhões de euros, muito inferiores aos 
valores já considerados pela ANACOM nas estimativas de custos subjacentes à 
definição dos preços de interligação que vigoraram nos anos anteriores 
(correspondente a ...... milhões de euros), e que foram, portanto, recuperados pela 
PTC (vide Quadro seguinte); 

 
Quadro 1. Custos de curtailment (milhões de euros) 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 
Estimativas PTC .... .... .... .... .... .... .... 
Realizado .... .... .... .... .... .... .... 
Utilizado pela ANACOM no âmbito da PRI .... .... .... .... .... .... .... 
Amortização a 8 anos (acumulada) .... .... .... .... .... .... .... 
Diferença entre amortização a 8 anos e valor 
considerado pela ANACOM .... .... .... .... .... .... .... 

 
(d) a Recomendação 98/195/CE, de 8 de Janeiro, relativa à interligação num mercado 

das telecomunicações liberalizado, estabelece que a abordagem mais adequada na 
determinação dos preços de interligação assenta nos custos adicionais médios de 
longo prazo previsionais, aconselhando a que não sejam considerados, como 
referência, os custos que esses bens tiveram no passado, uma vez que os sistemas de 
custos históricos tendem a englobar certos custos decorrentes de ineficiências, 
devendo, assim, os custos comuns ser criteriosamente analisados à luz, 
nomeadamente, de critérios de eficiência. 
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Em relação à metodologia de valorização do custo de capital, a posição da ANACOM de 
considerar unicamente a avaliação em termos contabilísticos foi, já por diversas ocasiões, 
transmitida à PTC.  
 
 

2.2. COMENTÁRIOS NA ESPECIALIDADE 
 

2.2.1. Serviços de terminação e de originação de chamada 
 
A Oni, a SonaeCom e a Vodafone manifestaram-se a favor da eliminação da diferença 
entre os preços de terminação e de originação, tendo a Oni e a Vodafone referido que os 
valores constantes do sentido provável da deliberação, apesar de representarem uma 
aproximação à média comunitária, continuam a apresentar desvios importantes face às 
melhores práticas. Assim, aqueles OOLs propõem que os preços sejam fixados num valor 
idêntico ao terceiro mais baixo da U.E. 
 
A SonaeCom, mencionando que Portugal se posiciona em oitavo, nono e décimo lugar no 
contexto comunitário, respectivamente nos preços de interligação em trânsito simples, 
local e trânsito duplo, refere que a situação em Portugal sofreu um claro retrocesso na 
convergência com a média comunitária, nomeadamente ao nível da interligação local, não 
contemplando incentivos para o desenvolvimento de redes alternativas. Este último 
aspecto relacionado com os incentivos para o desenvolvimento de redes alternativas é 
também mencionado pela Oni. 
 
A Oni e a SonaeCom entendem ser necessário o alargamento do horário económico (das 
actuais 12 horas para 14 horas), defendendo ainda a Oni a aproximação do nível de 
desconto no horário económico aos valores praticados na generalidade dos países da U.E. 
(40%). 
 
A Vodafone entende que o preço de activação de chamada, a existir, deverá ser 
independente do nível de interligação ser local, trânsito simples ou trânsito duplo, 
entendendo ainda que a existência daquele valor representa uma excepção a nível 
comunitário. 
 
A Vodafone e a Optimus defendem ainda uma diminuição do número de PGIs 
necessários para a interligação com a rede da PTC. 
 
Em relação à análise efectuada pela ANACOM aos fundamentos apresentados pela PTC, 
aquela empresa:  
 

(a) considera que a ANACOM terá ignorado que eventuais reduções de tráfego 
noutros serviços, em especial, Internet “dial-up” contrariam os outros efeitos de 
redução de custos unitários nos serviços de interligação; 

 
(b) sobre a necessidade de obter ganhos de eficiência em resultado da opção de 

curtailment a PTC nota serem visíveis ganhos de eficiência nos resultados do 
sistema de custeio; 
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(c) considera que os preços de interligação praticados pela PTC não têm de ser 
comparados com as práticas correntes europeias. 

 
A PTC nota que a redução média global dos preços propostos pela ANACOM para 2004 
face a 2003, sem considerar a evolução da estrutura do tráfego e sem considerar as datas 
de entrada dos respectivos tarifários é de, aproximadamente, 10%. 
 
A PTC critica o facto de a ANACOM estabelecer um preço de originação de chamada 
que resulta numa sobremargem negativa (de ....). 
 
A PTC informa ainda não conseguir replicar os cálculos efectuados por esta Autoridade, 
tendo obtido uma margem global para os serviços de interligação de ..... e não de ...... 
 
A ANACOM esclarece que a utilização de comparações de preços dos operadores com 
obrigação de orientação para os custos ao nível da U.E. como forma adicional de aferir a 
razoabilidade dos preços e, indirectamente, dos custos, é importante, principalmente 
quando existem dúvidas sobre o nível e evolução dos custos do operador regulado. 
 
O abandono da publicação de melhores práticas pela Comissão, conforme referido no 
ponto anterior, deve-se ao facto de na generalidade dos Estados-Membros da U.E. se 
terem já implementado sistemas de custeio em linha com o previsto na Recomendação 
98/195/CE, de 8 de Janeiro, nomeadamente, sistemas de custeio baseados em custos 
incrementais médios de longo prazo previsionais (LRAIC). No caso da PTC, em que os 
custos continuam a ser calculados com base em custos históricos totalmente distribuídos, 
ainda se deve manter, com maior acuidade, a referência às práticas correntes 
comunitárias. 
 
Assim, os preços devem ser simultaneamente ponderados de acordo com os resultados do 
sistema de custeio, ainda que com as limitações existentes, e as práticas correntes a nível 
comunitário. 
 
No contexto das comparações internacionais, e relativamente à asserção da SonaeCom, 
verifica-se que os preços em Portugal estão efectivamente a convergir com a média da 
U.E. Em 2000, de acordo com dados da Comissão Europeia12, Portugal posicionava-se 
em 10.º, 11.º e 12.º lugar, respectivamente nos preços de interligação local, trânsito 
simples e trânsito duplo13. 
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12 Vide 6.º Relatório de Implementação. 
13 Preços de terminação por minuto com base numa chamada de três minutos em horário normal. 



Quadro 2. Preços de terminação por minuto com base numa chamada de três minutos em horário normal praticados em 2000 
 

LOCAL  TRÂNSITO SIMPLES  TRÂNSITO DUPLO  
Reino Unido 0.62 Reino Unido 0.90 Dinamarca 1.35 
França 0.63 Dinamarca 0.95 Irlanda 1.54 
Dinamarca 0.75 Irlanda 1.15 Luxemburgo 1.69 
Itália 0.75 Suécia 1.24 Suécia 1.70 
Irlanda 0.84 França 1.33 Holanda 1.71 
Alemanha 0.88 Itália 1.33 Reino Unido 1.80 
Espanha 0.90 Finlândia 1.43 Itália 1.80 
Suécia 0.91 Bélgica 1.48 Bélgica 1.92 
Bélgica 0.92 Holanda 1.50 França 2.01 
Portugal 0.99 Espanha 1.50 Espanha 2.16 
Áustria 1.02 Portugal 1.53 Grécia 2.22 
Holanda 1.09 Áustria 1.63 Portugal 2.25 
Grécia 1.18 Luxemburgo 1.69 Alemanha 2.28 
Finlândia 1.43 Grécia 1.86 Áustria 2.58 
Luxemburgo 1.69 Alemanha 1.89 Finlândia 2.63 
Média s/ PT 0.97 Média s/ PT 1.42 Média s/ PT 1.96 
Desvio face à méd 1.8% Desvio face à méd 7.7% Desvio face à méd 15.0% 
Média s/ máx e mín e PT 0.94 Média s/ máx e mín e PT 1.42 Média s/ máx e mín e PT 1.95 
Desvio face à méd s/ máx e mín 5.1% Desvio face à méd s/ máx e mín 7.4% Desvio face à méd s/ máx e mín 15.3% 

 
Valores em cêntimos de euro por minuto para uma chamada de 3 minutos em horário normal (terminação de chamada) 

 
O preço constante do sentido provável da deliberação para vigorar em 2004 implica uma 
melhoria do posicionamento de Portugal em todos os níveis de interligação (vide quadro 
seguinte que reproduz os dados constantes da análise de suporte ao sentido provável da 
deliberação). 
 

Quadro 3. Preços actuais de terminação por minuto com base numa chamada de três minutos em horário normal  
 

LOCAL  TRÂNSITO SIMPLES  TRÂNSITO DUPLO  
Dinamarca 0.44 Dinamarca 0.68 Dinamarca 0.87 
Irlanda 0.50 Reino Unido 0.70 Suécia 0.99 
Reino Unido 0.51 Irlanda 0.85 Irlanda 1.11 
França 0.53 Holanda 0.90 Holanda 1.15 
Itália 0.56 Itália 0.90 França 1.25 
Alemanha 0.59 Luxemburgo 0.92 Bélgica 1.30 
Grécia 0.66 Suécia 0.93 Luxemburgo 1.38 
Suécia 0.69 Alemanha 0.96 Itália 1.43 
Portugal 0.70 França 1.00 Portugal 1.49 
Espanha 0.71 Portugal 1.00 Alemanha 1.52 
Holanda 0.71 Espanha 1.05 Reino Unido 1.62 
Bélgica 0.79 Bélgica 1.12 Finlândia 1.71 
Áustria 0.85 Grécia 1.17 Espanha 2.14 
Luxemburgo 0.92 Áustria 1.30 Áustria 2.25 
Finlândia 1.54 Finlândia 1.71 Grécia 2.59 
Média s/ PT 0.71 Média s/ PT 1.01 Média s/ PT 1.52 
Desvio face à méd -2.0% Desvio face à méd -1.3% Desvio face à méd -2.1% 
Média s/ máx e mín e PT 0.67 Média s/ máx e mín e PT 0.98 Média s/ máx e mín e PT 1.49 
Desvio face à méd s/ máx e mín 4.7% Desvio face à méd s/ máx e mín 1.7% Desvio face à méd s/ máx e mín 0.2% 

 
Valores em cêntimos de euro por minuto para uma chamada de 3 minutos em horário normal (terminação de chamada) 

 
Mais relevante que o posicionamento relativo, é o desvio em relação à média e a redução 
ocorrida em Portugal face à redução média ocorrida nos restantes Estados-Membros.  
 
Assim, face à média da U.E. em 2000, o preço de terminação de chamada em horário 
normal em Portugal em 2004: 
 
(d) diminuirá cerca de 4 pontos percentuais para cerca de –2%, a nível local; 
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(e) diminuirá cerca de 9 pontos percentuais para cerca de –1%, em trânsito simples; 
 
(f) diminuirá cerca de 17 pontos percentuais para cerca de –2%, em trânsito duplo. 
 
Assim, o desvio face à média é equilibrado nos vários níveis de interligação (se bem que 
exista um maior desequilíbrio quando se compara com a média retirados os valores 
máximo e mínimo).  
 
Entre 2000 e 2004, os preços de terminação, em horário normal, observaram reduções de 
29%, 39% e 43%, na interligação local, trânsito simples e trânsito duplo (conforme 
ilustrado na figura 1)14. 
 
Releva-se ainda que, a nível da U.E., os preços de terminação em horário normal 
reduziram-se entre Agosto de 2000 e Dezembro de 2003, em termos médios, cerca de 
27% na interligação local, 29% na interligação em trânsito simples e 22% na interligação 
em trânsito duplo. 
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Verifica-se, assim, que os preços de interligação têm tido uma redução ligeiramente mais 
acentuada que a evolução verificada nos outros Estados-Membros, reflectindo os esforços 
de convergência com as práticas correntes na U.E. 
 
A situação entre 2004 e 2003 mostra também uma convergência, como apresentada na 
análise de suporte ao sentido provável da deliberação e reproduzida no quadro seguinte. 
 
Quadro 4. Comparação, em termos de desvios dos preços face à média, entre a situação verificada em 2003 e a PRI 2004 
 
 Originação de Chamada Terminação de Chamada 
 Local Trânsito 

Simples Trânsito Duplo Local Trânsito 
Simples Trânsito Duplo 

Desvio H. N. H. E. H. N. H. E. H. N. H. E. H. N. H. E. H. N. H. E. H. N. H. E. 
2003 0.9% -4.4% 3.1% -1.5% 4.0% 1.8% 2.1% -3.8% 5.3% 0.7% 11.8% 10.1% 
2004 -3.7% -11% -2.9% -11% -7.9% -11% -2.5% -9.7% -1.3% -9.2% -2.5% -6.8% 

 
As estimativas de custos efectuadas para efeitos de avaliação dos preços de interligação 
para 2004 basearam-se nos resultados do sistema de contabilidade analítica, referentes ao 
1.º semestre de 2003, apurados utilizando a metodologia de cálculo do custo de capital 
segundo os valores contabilísticos. O acompanhamento desta matéria até à data permite, 

                                                 
14 De notar que a evolução nominal dos preços foi também acompanhada por uma evolução do perfil de 
tráfego, o que significa uma redução, entre 2000 e 2003, superior a 50% no valor unitário do tráfego de 
interligação. 
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com as necessárias adaptações, avaliar os custos expectáveis das prestações de 
interligação. 
 
A PTC, para fundamentar o aumento dos custos unitários, apresenta um gráfico com 
evoluções de tráfego para 2000, 2001, 2002 e previsão para 2004, omitindo 2003. Pela 
leitura de tráfego e previsão para 2004 resulta numa redução significativa do tráfego, 
maioritariamente devido à redução de tráfego Internet “dial-up”. Note-se que a PTC 
ignorou o efeito de uma maior utilização das infra-estruturas e recursos de rede devido ao 
aumento do tráfego de banda larga e o efeito expectável do UMTS na procura de 
circuitos. 
 
A PTC critica o pressuposto da redução de 5% dos custos directos e conjuntos unitários, 
que reconhece corresponder a uma estimativa inicialmente proposta por aquela entidade, 
adoptada pela ANACOM em análises anteriores. Acrescenta que, para níveis de produção 
constantes, os ganhos de eficiência da PTC15, entre 2003 e 2004, conduziriam a uma 
redução dos custos de aproximadamente ...... No entanto, considera que as reduções de 
volumes de outros serviços iriam eliminar os efeitos dos ganhos de eficiência. 
 
Este facto, atendendo também a que, no período entre 2000 e 2002, as reduções dos 
custos directos e conjuntos foram substancialmente superiores a .... (conforme quadro 5), 
e face ao exposto anteriormente quanto à partilha dos custos de infra-estruturas entre os 
diversos serviços prestados pelo operador, confirma, de acordo com a ANACOM, a 
razoabilidade de considerar ganhos de eficiência de .... nos custos directos e conjuntos 
unitários estimados para 2004. 
 
Quadro 5. Evolução dos custos unitários directos e conjuntos 
 
CUSTOS UNITÁRIOS EVOLUÇÃO 2001– 2002 EVOLUÇÃO 2000 – 2001 
Originação  
    Custos directos 
    Custos conjuntos 

 
.... 
.... 

 
.... 
.... 

Terminação Móvel-Fixo 
    Custos directos 
    Custos conjuntos 

 
.... 
.... 

 
.... 
.... 

Terminação Fixo-Fixo 
    Custos directos 
    Custos conjuntos 

 
.... 
.... 

 
.... 
.... 

 
Com efeito, a ANACOM confirma que a redução média global dos preços previstos no 
sentido provável da deliberação para 2004 face a 2003, sem considerar a evolução da 
estrutura do tráfego e sem considerar as datas de entrada dos respectivos tarifários é de, 
aproximadamente, 10%. 
 
A ANACOM esclarece ainda que foi a própria PTC, na sua proposta de revisão da PRI, 
que previu uma margem negativa de .... no serviço de originação de chamada. A 
ANACOM limitou-se, neste aspecto, a rever a previsão de custos da PTC, mantendo 
aquela margem.  
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15 Nos custos directos e conjuntos dos serviços de originação e terminação de tráfego originado em 
operadores fixos. 



Em relação às diferenças entre os valores apurados pela ANACOM para a margem global 
do serviço, que a PTC questiona, a ANACOM apresenta, de seguida, análise detalhada 
dos cálculos efectuados16. 
 
Os preços por minuto com base numa chamada de 3 minutos definidos pela ANACOM, e 
que constam do Quadro 10 da análise de suporte ao sentido provável da deliberação, 
foram os seguintes: 
 
Quadro 6. Preços de interligação propostos para 2004 (valores em cêntimos de euro por minuto com base numa chamada de 3 
minutos) 
 

Preço por minuto Nível Activação de chamada H. Normal H. Económico 
Local 0.65 0.48 0.23 
Trânsito Simples 0.75 0.75 0.38 
Trânsito Duplo 0.85 1.20 0.65 

 
Tendo em conta o perfil de tráfego indicado pela PTC para o 3.º trimestre de 2003 e o 
volume de tráfego estimado por aquela empresa para 2004: 
 
Quadro 7. Volume de tráfego de terminação de chamada Móvel-Fixo (inclui tráfego fixo e móvel) 
 

Chamadas (milhares) Duração (mil segundos) Tipo Chamada H. Normal H. Económico H. Normal H. Económico 
Local .... .... .... .... 
Trânsito Simples .... .... .... .... 
Trânsito Duplo .... .... .... .... 

 
Quadro 8. Volume de tráfego de terminação de chamada Fixo-Fixo 
 

Chamadas (milhares) Duração (mil segundos) Tipo Chamada H. Normal H. Económico H. Normal H. Económico 
Local .... .... .... .... 
Trânsito Simples .... .... .... .... 
Trânsito Duplo .... .... .... .... 

 
Quadro 9. Volume de tráfego de originação de chamada  
 

Chamadas (milhares) Duração (mil segundos) Tipo Chamada H. Normal H. Económico H. Normal H. Económico 
Local .... .... .... .... 
Trânsito Simples …. …. …. …. 
Trânsito Duplo .... .... .... .... 

 
Quadro 10. Volume de tráfego estimado pela PTC para 2004  
 

Tráfego (milhões de min.) 2004 
Terminação de chamada (origem móveis) .... 
Terminação de chamada (origem fixos) .... 
Originação de chamada .... 

 
e assumindo que a duração das chamadas segue uma distribuição exponencial negativa, a 
ANACOM estimou o seguinte proveito médio para 2004: 
 
Quadro 11. Proveito estimado  
 

Proveito (milhares de euro) 2004 
Terminação de chamada .... 

                                                 
16 A análise é efectuada com o número de casas significativas tal como apresentado. 
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Originação de chamada .... 
Total .... 

 
A ANACOM estimou os seguintes custos unitários para 2004: 
 
Quadro 12. Custos unitários estimados pela ANACOM para 2004  
 

Nível Originação Terminação 
Local .... .... 
Trânsito Simples .... .... 
Trânsito Duplo   
Total .... .... 

 
Ora, aplicando o perfil de tráfego indicado pela PTC para o 3.º trimestre de 2003 e o 
volume de tráfego estimado por aquela empresa para 2004, estima-se o seguinte custo: 
 
 Quadro 13. Custos totais estimados pela ANACOM para 2004 
 

Custo (milhares de euro) 2004 
Terminação de chamada .... 
Originação de chamada .... 
Total .... 

 
Revistos os cálculos efectuados no sentido provável da deliberação, constata-se que a 
margem total da PTC naqueles serviços é de cerca de +32 mil euros, o que representa 
uma margem sensivelmente ........ e não de ...... como a ANACOM havia indicado ou de  
......, como a PTC afirma. 
 
A ANACOM regista que a SonaeCom, apesar de ter defendido ao longo dos últimos 
quatro anos, e continuado a defender, uma redução do preço do trânsito duplo superior à 
redução do preço do tráfego local17, afirma que o nível de interligação em trânsito duplo 
“é aquele que menos interesse tem para os operadores alternativos que investiram em 
rede”.  
 
Quanto ao nível de desconto no horário económico a ANACOM reconheceu, na análise 
de suporte ao sentido provável da deliberação, que o nível estabelecido aproxima-se da 
média da U.E. Caso se excluam os países que não diferenciam estes preços (Finlândia e 
Grécia), a relação observada é ligeiramente superior à média comunitária. 
 
Figura 1. Comparação das relações entre horário económico / horário normal subjacentes aos preços definidos pela 
ANACOM e às práticas correntes da UE. 
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17 Propõe agora, para o trânsito duplo, uma redução 10 pontos percentuais superior ao local. 



 
No tocante ao valor de activação de chamada, a ANACOM esclareceu no ano transacto 
que, apesar de o sistema de custeio da PTC fornecer informação relativa a custos 
unitários (por minuto) do tráfego sem desagregar o custo por activação, intuitivamente se 
reconhece que podem existir custos especificamente relacionados com o estabelecimento 
da chamada, os quais podem, em princípio, ser diferentes consoante o nível de 
interligação seja local, trânsito simples e trânsito duplo, atendendo aos diferentes recursos 
de rede envolvidos na interligação. Verifica-se também que no contexto comunitário, 
existem preços de activação de chamada em oito países, tendo recentemente também a 
Ofcom admitido a existência de custos imputáveis à activação de chamada, não tendo o 
tarifário da BT sido alterado por se considerar que os custos decorrentes da adaptação do 
sistema de “billing” dos serviços de interligação não o justificavam. A ANACOM não se 
opôs à proposta da PTC, relativamente à existência desta componente de preço, 
compreendendo, no entanto, que os operadores móveis, cujas chamadas são, em média, 
de duração inferior às chamadas originadas em redes fixas, defendam a abolição da 
activação de chamada. 
 
Sobre o número de PGIs, recorrendo a um critério baseado em densidade populacional, a 
ANACOM considera que a cobertura global a nível local, é pautada pela razoabilidade e 
enquadrada nas práticas correntes europeias (vide Quadro 14 que reproduz os dados 
constantes da análise da PRI 2002, não sendo expectável a existência de alterações 
significativas nos vários Estados-Membros). 
 
É evidente que as críticas dos OOLs incidem especificamente sobre o número de PGIs 
locais existentes em Lisboa e Porto. A ANACOM não dispõe de informação que lhe 
permita verificar, por comparação internacional, se o número de PGIs nestes centros é ou 
não razoável. A ANACOM, nesta decisão, igualou os proveitos aos custos. Caso se 
considerassem menos pontos de interligação locais nestes centros (e, assim, uma 
distribuição de tráfego distinta), o preço da interligação a nível local teria que aumentar, 
para que não existisse desorientação para os custos.  
 
Quadro 14. Cobertura nacional a nível local 
 

País N.º de PGI N.º de Postos 
Principais/PGI População/PGI %População/PGI Área/PGI 

Alemanha 475 110,063 175,267 0.2% 752 
Áustria 250 15,990 32,603 0.4% 335 
Bélgica 500 10,284 20,549 0.2% 61 
Dinamarca 180 21,581 29,738 0.6% 239 
Espanha 630 28,171 63,614 0.2% 803 
Finlândia 12 237,500 431,962 8.3% 25,383 
França 600 56,968 99,610 0.2% 907 
Grécia 128 43,836 83,167 0.8% 1,031 
Holanda 514 18,696 31,092 0.2% 81 
Irlanda 47 34,043 82,620 2.1% 1,495 
Itália 626 42,335 92,197 0.2% 481 
Luxemburgo 3 103,667 147,657 33.3% 862 
Portugal 177 24,689 56,973 0.6% 522 
Reino Unido 750 46,667 79,704 0.1% 325 
Suécia 105 66,667 84,540 1.0% 4,285 
Média sem PT 344 42,680 76,635 0.3% 645 
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2.2.2. Serviço de facturação, cobrança e risco de não cobrança  

 
A Oni continua a não entender por que razão o valor de 3.65 cêntimos de euro por 
chamada só se aplica ao serviço da gama 808, quando, no entender daquela entidade, 
deveria aplicar-se a todos os serviços que tenham tarifário não superior ao de uma 
chamada local PT. Segundo a Oni, os valores fixados pela ANACOM deviam ser 
reduzidos, tendo também em conta a recente deliberação da ANACOM sobre os valores 
máximos de retalho para certas gamas de numeração, sendo que o valor mais elevado não 
deveria ultrapassar os 4.75 cêntimos de euro por chamada. 
 
A SonaeCom entende que o serviço de facturação, cobrança e risco de não cobrança 
deveria ser desagregado em dois serviços distintos: (i) serviço de facturação e cobrança e 
(ii) serviço de risco de não cobrança, o qual seria opcional. 
 
A SonaeCom entende que no serviço de facturação e cobrança no âmbito da PRI deverão 
ser aplicadas as regras definidas pela ANACOM no âmbito da deliberação de 26 de 
Dezembro de 2002 (referente à PRAI), devendo definir-se um preço máximo de 1.32 
cêntimos de euro por chamada. 
 
Já para o serviço de risco de não cobrança a SonaeCom, baseada na sua experiência de 
negociação, refere que o “valor de reserva” fixado pelo regulador encontra-se acima dos 
custos reais, sem especificar exactamente quais são esses custos. 
 
A SonaeCom pretende provar por absurdo que o custo de facturação, cobrança e risco de 
não cobrança se encontra sobre-estimado. Assim, tendo em conta o preço de facturação, 
cobrança e risco de não cobrança fixado no sentido provável da deliberação para a 
generalidade das chamadas (3.65 cêntimos de euro) e o total de chamadas da propriedade 
da PTC processadas entre 1 de Setembro de 2002 e 31 de Agosto de 2003, a SonaeCom 
estima que o custo incorrido pela PTC na prestação do serviço de facturação, cobrança e 
risco de não cobrança é superior a 90 milhões de euros ou a 1.94 euros mensais por 
acesso, que considera o dobro do valor de referência para o sector. 
 
A SonaeCom entende ainda que os valores do risco de não cobrança que a proposta da 
ANACOM consubstancia são abusivos, uma vez que pressupõem que “uma em cada 
cinco chamadas de tarifa local realizadas a partir da rede da PTC não é cobrada!”. 
 
A Jazztel considera fundamental que conste explicitamente da PRI a inclusão do risco de 
não cobrança nos preços definidos, o que hoje não acontece, apesar de constar de forma 
explícita nas deliberações da ANACOM que esse risco está aí incluído. 
 
A PTC entende que o valor de ....... cêntimos de euro que estimou para o custo associado 
à actividade de facturar e cobrar em 2004 é explicado pela redução do tráfego dos 
serviços de interligação e retalho que prevê ocorrer entre 2000 e 2004 e que representa 
uma quebra de cerca de ........ Segundo a PTC, o aumento significativo dos custos 
unitários deste serviço resulta do facto de a maioria dos custos associados à actividade de 
facturar e cobrar serem maioritariamente fixos. 
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A ANACOM esclareceu já as razões pelas quais o valor de 3.65 cêntimos de euro por 
chamada só se aplica aos serviços de chamadas com custos partilhados, em que o custo a 
suportar pelo chamador é, no máximo, igual ao de uma chamada local efectuada no 
âmbito do Serviço Universal18. 
 
Quanto às estimativas efectuadas pela SonaeCom, a ANACOM alerta para a inadequação 
dos pressupostos utilizados por aquela empresa, pelas razões que de seguida se 
explicitam. 
 
No relatório da audiência prévia às entidades interessadas relativo ao sentido provável da 
deliberação referente a alterações a introduzir no projecto de PRAI apresentado pela PTC, 
encontra-se explicitado que, num contexto excepcional, para efeitos de avaliação do 
preço de facturação e cobrança a aplicar no âmbito da PRAI, a ANACOM, 
excepcionalmente, tomou como referência os custos directos da altura, não considerando 
custos comuns e conjuntos, custos estes que têm sido considerados nos preços da PRI.  
 
Acresce que a ANACOM informou ainda que tem privilegiado um rebalanceamento 
progressivo dos preços. Assim, mesmo que a estimativa da PTC se viesse a confirmar, 
não seria razoável uma variação instantânea (seja aumento ou redução) de 250% no preço 
do serviço. 
 
Desde então, regista-se que a PTC alterou o peso relativo dos custos directos 
relativamente aos custos conjuntos na facturação e cobrança. 
 
Assim, e pelas razões acima expostas, não pode a SonaeCom estimar o valor do risco de 
não cobrança subtraindo o preço de facturação, cobrança e risco de não cobrança da PRI 
ao preço de facturação e cobrança praticado no âmbito da PRAI. Com efeito, as provisões 
para suportar o risco da não cobrança consideradas no sentido provável da deliberação 
considerado pela ANACOM foram de ....... cêntimos de euro e de ...... cêntimos de euro 
(respectivamente, para os serviços de chamadas de custos partilhados em que o preço da 
chamada é inferior ou igual ao preço de uma chamada local da PTC e para os restantes 
serviços), valores significativamente inferiores aos 2.33 cêntimos de euro e 3.88 cêntimos 
de euro estimados pela SonaeCom.  
 
Verifica-se ainda que o valor correspondente aos incobráveis registado pela SonaeCom 
no último ano no serviço de acesso à Internet (..... cêntimos de euro por chamada) é 
similar ao valor considerado pela ANACOM para os serviços de chamadas de custos 
partilhados em que o preço da chamada é inferior ou igual ao preço de uma chamada 
local da PTC (os supra referidos ...... cêntimos de euro). 
 
Em relação à proposta de desagregar o serviço em dois serviços distintos: (i) serviço de 
facturação e cobrança e (ii) serviço de risco de não cobrança, sendo este último opcional, 
a ANACOM considera que, sem prejuízo para que as entidades interessadas possam 
acordar tal opção com a PTC, não é de impor tal obrigação à PTC19, dadas as assimetrias 
de informação existentes neste mercado. Esta Autoridade nota ainda o reduzido número 
de chamadas em causa (3% do tráfego de acesso indirecto), sendo que a facturação e 
                                                 
18 Vide, por exemplo, relatório do processo de audiência prévia às entidades interessadas relativo ao sentido 
provável da deliberação referente às alterações a introduzir na PRI 2003. 
19 Tal não impede que as entidades interessadas possam acordar tal opção com a PTC. 
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cobrança deste tipo de chamadas por parte da PTC podia eventualmente reduzir-se caso 
se equacione o alargamento de chamadas elegíveis para pré-selecção, matéria 
actualmente objecto de consulta pública. 
 
A ANACOM regista os cálculos efectuados pela SonaeCom que resultam num custo de 
facturação, cobrança e risco de não cobrança de chamadas da propriedade da PTC que 
corresponde a cerca de 14% das receitas consolidadas de exploração da PTC para o 
mesmo tipo de chamadas. Assinala-se que, de acordo com os dados do SCA da PTC, e 
não obstante as limitações do mesmo, os custos associados às actividades de desenvolver 
processos de facturação (e.g. CLIP), facturar, receber e resolver reclamações de facturar e 
cobrar, que a PTC alega dizerem exclusivamente respeito à actividade de facturar e 
cobrar são efectivamente dessa ordem de grandeza, não dispondo a ANACOM de melhor 
referência para o nível do preço. 
 
A PTC estima o risco de não cobrança aplicando um valor de cerca de 2.6% sobre o 
preço da chamada, ao qual acrescem custos comuns. 
 
A ANACOM nota que o valor de ....... cêntimos de euros estimado pela PTC para o custo 
associado à actividade de facturar e cobrar em 2004, representa um aumento de ....... face 
ao custo de 2001. A ANACOM utilizou o custo do 1.º semestre de 2003, aplicando um 
ganho de eficiência de 5% nos custos directos e conjuntos unitários e mantendo os custos 
comuns totais e eliminando a componente correspondente aos custos de curtailment. 
Mesmo assim, os custos unitários assim estimados representam um crescimento de cerca 
de ...... em relação aos custos unitários de 200020. 
 
Esta questão não pode também ser dissociada das práticas correntes europeias, 
verificando-se, por exemplo, que o preço do serviço de facturação e cobrança, é de: 
 14.32 euros por 1000 facturas; 5 cêntimos por cobrança e 4.3% do preço de retalho 

por risco de não cobrança, na Alemanha (dados do final de 2001); 
 entre 4% e 6.5% do preço de retalho (com risco de não cobrança), em França; 
 0.33 cêntimos por minuto, no Reino Unido (com risco de não cobrança); 
 0.22 cêntimos de euro por minuto, na Áustria (sem risco de não cobrança); 
 0.68 cêntimos de euro por chamada, em Espanha (sem risco de não cobrança). 

 
A ANACOM acompanhará atentamente a evolução desta matéria, e reavaliará o preço 
agora fixado, tendo em conta os preços médios de retalho praticados pelos operadores 
para os serviços especiais. 
 

2.2.3. Serviço de pré-selecção  
 
A Vodafone considera que, não havendo melhoria na qualidade do serviço de pré-
selecção, deve ser mantido o preço, enquanto a Oni, a SonaeCom e a Telemilénio 
entendem que o preço se deve reduzir. 
 
A SonaeCom propõe, além da redução do preço de activação de pré-selecção em linha 
com as melhores práticas europeias21, alterações ao nível da estrutura destes preços 
                                                 
20 Ou de 4% face aos de 2002. 
21 Sugere que o valor médio (tendo em conta acessos simples e pré-selecção de blocos de números) em 
Portugal seja fixado em cerca de € 3.3 – valor praticado na Noruega para acessos analógicos. 
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(seguindo o modelo espanhol, i.e., um preço por acesso e um preço por número pré-
seleccionado nesse acesso).  
 
Em especial, a Telemilénio, suportada para o efeito num estudo que considera 
confidencial, defende a revisão dos procedimentos associados a este serviço, eliminando 
barreiras processuais desnecessárias e uma subsequente redução dos preços, como meio 
de promover o desenvolvimento das condições concorrenciais e de assegurar o interesse 
dos utilizadores. Tal posição é também defendida pela Oni, que acrescenta que a 
ANACOM deveria, no mínimo, fixar um prazo para a revisão/simplificação dos 
procedimentos, e pela SonaeCom, que entende que a ANACOM deve impor à PTC, num 
prazo de 2 meses, a obrigação de adoptar processos de amostragem que limitem o envio 
dos documentos físicos. 
  
A PTC confirma que o aumento dos custos comuns associados à prestação deste serviço é 
essencialmente atribuível ao aumento dos custos de curtailment e considera que o 
processo de pré-selecção se encontra suficientemente agilizado, havendo que prevenir a 
existência de situações de burla, com que muitos consumidores têm sido confrontados. A 
PTC informa ainda que, mesmo que se pretendesse adoptar uma solução suportada em 
assinaturas electrónicas, tal carece de suporte no ordenamento jurídico nacional. 
 
A ANACOM recomendou à PTC, no âmbito do sentido provável da deliberação, que 
acelere a implementação de processos automatizados e expeditos de tratamento de 
pedidos de activação de pré-selecção, com vista à melhoria da eficiência e, 
consequentemente, à redução dos custos de activação da pré-selecção. 
 
Uma vez que está em curso uma consulta pública sobre a selecção e a pré-selecção de 
operador em Portugal, a ANACOM, mantendo o disposto no sentido provável da 
deliberação, considera que o preço poderá ser revisto com base numa simplificação de 
processos que poderá ser promovida na sequência da referida consulta.  
 
Em relação às comparações de preços apresentadas, identificaram-se discrepâncias entre 
os valores indicados pela Telemilénio e pela SonaeCom. Em particular, notam-se os 
valores coincidentes relativos à Alemanha (€ 4.4), França (€ 5.0), Espanha (€ 4.11 por 
pedido e € 0.35 por número) e Áustria (€ 6.88)22 e as diferenças em relação à Holanda (€ 
0.5 no caso da SonaeCom e € 4.3 no caso da Telemilénio), Suécia (€ 1.6 no caso da 
SonaeCom e € 4.0 no caso da Telemilénio) e Itália (€ 7.3 no caso da SonaeCom e € 6.1 
no caso da Telemilénio, sendo este último caso coincidente com o valor já identificado 
pela ANACOM na análise de suporte ao sentido provável da deliberação). 
 
A ANACOM informa que, no caso da Holanda, o preço de activação para um serviço de 
pré-selecção completo23, não é € 0.5 nem € 4.3, mas sim € 2.0. 
 

2.2.4. Serviço de portabilidade  
 
A Oni defende a redução dos preços associados à portabilidade, afirmando que os preços, 
em Portugal, são, no caso da portação de acessos simples, cerca de duas vezes superiores 
                                                 
22 Valores estes coincidentes com os valores já identificado pela ANACOM na análise de suporte ao 
sentido provável da deliberação. 
23 Isto é, com pré-selecção para chamadas locais, regionais, internacionais e para móveis. 
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aos dos restantes Estados-Membros, e, no caso de portação de gamas de números, cerca 
de 5 a 100 vezes mais elevados que na grande maioria dos Estados-Membros da U.E.  
 
A SonaeCom “reitera na íntegra os comentários remetidos” à ANACOM, sublinhando 
“a inexistência de fundamento para a manutenção destes custos”.  
 
A PTC reitera estimativas de custos e argumentos já anteriormente apresentados à 
ANACOM. Refere ainda a PTC desconhecer as economias de gama invocadas pela 
ANACOM na fundamentação sobre os preços máximos praticados pela PTC. 
 
A ANACOM não confirma as alegações da Oni dado que: 
 
(a) no caso da portação de acessos simples, o desvio do preço fixado no sentido provável 

da deliberação, é de –38% face à média da U.E., de cerca de –29% face à média, 
excluindo os valores máximo e mínimo. Caso se excluam os preços da Áustria e da 
Suécia, que, segundo a Oni, distorcem a média, o desvio é de +2%; 

 
(b) no caso da portação de gamas de números, o desvio face à média é, efectivamente, 

superior ao da situação da portação de acessos simples (veja-se os valores entre 13% 
e 69% constantes da análise de suporte ao sentido provável da deliberação).  

 
A ANACOM acompanhará a evolução dos custos e das condições de prestação do 
serviço de portabilidade, podendo vir a intervir nesta matéria sempre que tal se venha a 
justificar. 
 
Regista-se ainda que a SonaeCom não traz dados novos em relação a esta matéria. 
 
A ANACOM esclarece a PTC (que desconhece a existência de economias de gama) que 
não encontra qualquer justificação para que o preço orientado para os custos de um 
serviço incremental no processo de desligar um cliente possa ser superior ao preço 
praticado por uma entidade que foi, com fins comerciais, constituída para processar 
unicamente pedidos de portabilidade e que presta um serviço, nesta perspectiva, mais 
complexo. 
 

2.2.5. Serviço de acesso à Internet 
 
A Oni regista, com agrado, a abertura dada à possibilidade de integração do tráfego de 
acesso à Internet no regime da PRI, solicitando clarificação sobre a forma de coexistência 
dos regimes PRI e PRAI, e defendendo a necessidade de conhecer a posição desta 
Autoridade no que se refere à manutenção nesta matéria de uma política activa de apoio 
ao desenvolvimento da Internet “dial up”.  
 
No que se refere a esta matéria, a SonaeCom entende que a aplicação do custo de 
facturação, cobrança e risco de não cobrança previsto na PRI ao tráfego de transmissão de 
dados de acesso à Internet anula qualquer efeito útil da medida tendente à convergência 
das condições de acesso e interligação aplicáveis a ambos os tráfegos, de voz e dados. 
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A PTC entende que a eventual inclusão do tráfego de acesso à Internet na PRI altera as 
obrigações anteriormente impostas à PTC, contrariando o mecanismo estabelecido no 
artigo 7.º da Directiva Acesso. 
 
A PTC entende que o serviço de acesso à Internet não configura uma relação de 
interligação mas sim de acesso dos ISPs a elementos da rede da PTC, manifestando 
desacordo face a uma eventual decisão da ANACOM no sentido de se estabelecerem na 
PRI as condições para o tráfego de acesso à Internet. 
 
A PTC afirma ainda não concordar com a possibilidade de os prestadores interessados 
continuarem a aplicar a PRAI ao tráfego de acesso à Internet, caso a ANACOM avance 
com o previsto no sentido provável da deliberação, porque no entender da PTC (i) a 
PRAI foi imposta pela ANACOM como regime e modelo único para o tráfego de acesso 
à Internet e (ii) a decisão da ANACOM obrigou a PTC a introduzir alterações na sua rede 
que, pela sua natureza e prazo concedido, representaram um custo significativo para a 
PTC. 
 
A ANACOM esclarece que solicitou que a PTC eliminasse da PRI uma restrição 
injustificada. Assim, a supressão daquela restrição não elimina a possibilidade de os 
prestadores interessados continuarem a utilizar a PRAI, nem lhes confere o direito de 
utilizar serviços como ligações através de acessos primários RDIS, facturação e cobrança 
pela PTC ou pontos de agregação de tráfego a nível local, no âmbito da PRI. Mais 
especificamente, uma determinada entidade, querendo, poderá em qualquer momento 
recorrer à PRI para recolher (parte do) tráfego de acesso à Internet sendo tal tráfego 
sujeito às condições estabelecidas na PRI (nomeadamente às condições associadas ao 
acesso indirecto – o que significa que o direito e dever de facturação impende sobre o 
ISP). 
 
Esta possibilidade, que não impõe custos relevantes adicionais e não recuperáveis à PTC, 
permite uma maior eficiência e racionalização na utilização dos recursos, com benefícios 
claros para o utilizador final. 
 
A PRI e a PRAI têm por base serviços distintos. Por exemplo, na PRI a ligação entre a 
rede da PTC e a rede dos prestadores é efectuada através de circuitos com sinalização n.º 
7, enquanto que na PRAI essa ligação é efectuada através de AP RDIS. Logo as 
condições aplicáveis ao acesso à Internet no âmbito da PRI e da PRAI podem ser 
distintas.  
 
Em relação à possibilidade de a PTC cobrar e facturar o tráfego de acesso à Internet no 
âmbito da PRI, a ANACOM esclarece que a imposição daquela medida no âmbito da 
PRAI foi efectuada num quadro com especificidades próprias, para que, na transição para 
o regime de originação para o tráfego de acesso à Internet, a PTC continuasse a assegurar 
a facturação do tráfego de acesso à Internet. 
 
Sublinha-se que, no âmbito da PRI, a obrigação de a PTC facturar apenas existe nos 
serviços especiais, serviços esses que representam, em termos de volumes, uma 
percentagem muito reduzida. 
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Note-se ainda que a propriedade do tráfego, tem sido regra geral associada ao direito de 
definir os preços a pagar pelo utilizador final e ao direito de o facturar directamente. 
 
A situação corrente nesta matéria a nível comunitário é ser o ISP a cobrar e facturar o 
tráfego de acesso à Internet. 
 
Tal não impede que, caso cheguem a acordo, a PTC possa efectuar a facturação e 
cobrança em nome do ISP ou que, para os seus clientes directos, os OOLs/ISPs possam 
cobrar e facturar este tipo de tráfego. 
 
Note-se ainda que esta matéria poderá evoluir tendo em conta os resultados da consulta 
pública em curso sobre pré-selecção, podendo vir eventualmente a ser o prestador pré-
seleccionado a facturar e cobrar o tráfego de acesso à Internet.  
 
A questão do enquadramento do tráfego de acesso à Internet suscitada pela PTC foi já 
debatida em outras sedes, pelo que não será retomada nesta análise. 
 
Em relação à afirmação da PTC de que a decisão da ANACOM de 21 de Fevereiro de 
2001 obrigou aquela empresa a introduzir alterações na sua rede que, pela sua natureza e 
prazo concedido, representaram um custo significativo para a PTC, a ANACOM entende 
que os eventuais custos decorrentes de tais alterações foram repercutidos nos ISPs. 
 

2.2.6. Outros serviços 
 

 TRANSPORTE DE TRÁFEGO INTERNACIONAL DE SAÍDA 
 
Sobre o transporte de tráfego internacional de saída, apenas a Oni se pronunciou, 
entendendo que não se justifica efectivamente a regulação/ aprovação dos respectivos 
preços mas que, por razões de garantia de transparência e não discriminação e de 
prevenção de práticas anti-competitivas, aqueles preços devem continuar a ser publicados 
e mantidos actualizados na PRI. 
 
A ANACOM acompanhará as condições praticadas pela PTC, garantindo o cumprimento 
dos princípios regulamentares aplicáveis. 
 

 SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE LINHAS ALUGADAS 
 
A SonaeCom manifesta o seu espanto pela omissão no sentido provável da deliberação da 
questão dos circuitos alugados que tinha anteriormente suscitado. 
 
A ANACOM, na análise de suporte ao sentido provável da deliberação esclareceu que 
através de carta de 15 de Dezembro de 2003, a PTC informou a ANACOM que a solução 
técnica subjacente à prestação deste serviço não seria implementável para todos os 
débitos de circuitos e que iria proceder à reavaliação das condições associadas à prestação 
deste serviço no sentido de poder apresentar uma proposta à ANACOM. Aquela entidade 
informou também ter discutido com vários operadores esta matéria, no sentido de 
encontrar uma solução razoável. 
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A ANACOM privilegia soluções acordadas pelos agentes directamente envolvidos no 
mercado, reservando a sua actuação caso as entidades interessadas, por si só, não 
cheguem a acordo entre si. 
 
Será expectável que a proposta a remeter pela PTC tenha já em conta as posições 
manifestadas pelos interessados. Para o efeito, deverá a PTC remeter tal proposta no 
prazo de 10 dias. 
 

 OUTROS 
 
A Jazztel, a Oni e a SonaeCom consideram importante, como forma de possibilitar aos 
novos operadores o desenvolvimento de novos produtos e serviços em concorrência 
efectiva com a PTC, a introdução da opção de interligação por capacidade, sugerindo que 
a PTC apresente uma proposta de condições contendo elementos mínimos específicos 
para este tipo de oferta. 
 
A PTC identificou algumas condicionantes e complexidades associada à interligação por 
capacidade. 
 
A Oni entende ser necessário incluir na PRI o acesso obrigatório, e em condições 
razoáveis, a todos os serviços especiais da PTC, tendo a Optimus referido a necessidade 
de integrar na PRI as condições de interligação para o serviço informativo da PTC 
(1820), bem como as condições de acesso ao serviço informativo internacional (177) e ao 
serviço de número verde internacional. 
 
Em relação ao 12xyz e ao número verde internacional a PTC informa que: 
 

(a) os serviços 12xyz não são, pela sua natureza interna à rede da PTC, passíveis de 
inclusão na PRI, sendo, no entender da PTC, o acesso dos clientes dos OOLs a 
serviços disponibilizados nesta gama efectuado mediante acordo comercial entre 
as partes24; 

 
(b) já disponibiliza o acesso a clientes de outros operadores ao serviço número verde 

internacional, mantendo a sua disponibilidade em negociar a sua abertura com 
quaisquer outros operadores que o solicitem, sem prejuízo do facto de o mesmo 
não se encontrar incluído na PRI. 

 
A Oni indica um conjunto de matérias que considera deverem ser equacionadas no 
âmbito da PRI, como, por exemplo, a fixação de compensações por incumprimento dos 
níveis de serviço estabelecidos na PRI e a inclusão do serviço de “backhaul” de acesso às 
estações de cabos submarinos. 
 
Sobre a inclusão do serviço de “backhaul” de acesso às estações de cabos submarinos na 
PRI, a PTC afirma não entender a razão que pode presidir à consideração da inclusão na 
PRI de um serviço com uma oferta comercial desde 2000 e que tem, numa lógica de 
funcionamento concorrencial, satisfeito cabalmente as necessidades dos seus clientes. 
 

                                                 
24 A PTC informa que já acordou com vários operadores o acesso àqueles serviços. 
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Em relação à fixação de compensações por incumprimento dos níveis de serviço 
estabelecidos na PRI, a PTC entende que quaisquer níveis de serviços e compensações 
pelo seu incumprimento devem ser recíprocas, entendendo assim que os mesmos já são 
endereçados no âmbito dos acordos de interligação e dos demais contratos que 
formalizam as relações entre as partes. 
 
A Jazztel pretende que seja aplicado um desconto específico no montante de 40% aos 
circuitos utilizados para fins de interligação. 
 
Sobre os aspectos relacionados com a fixação de compensações por incumprimento dos 
níveis de serviço estabelecidos na PRI, a inclusão do acesso a todos os serviços especiais 
da PTC e a inclusão do serviço de “backhaul” de acesso às estações de cabos submarinos, 
a ANACOM convidou os interessados a manifestarem as suas posições de forma 
fundamentada e coerente, para análise da ANACOM. Não foram apresentados casos 
concretos e sistemáticos que justifiquem uma actuação da ANACOM. 
 
A ANACOM verifica ainda que algumas daquelas matérias constam já efectivamente dos 
acordos de interligação, como é o caso, por exemplo, das compensações por 
incumprimento dos níveis de serviço. 
 
Outras medidas, como, por exemplo, a interligação por capacidade, serão ponderadas no 
âmbito das análises de mercados em curso.  
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