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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE ALTERAÇÕES À 
PROPOSTA DE REFERÊNCIA DE OFERTA DE REALUGUER DA LINHA DE ASSINANTE 

I. ENQUADRAMENTO 

Por Deliberação de 21/07/051, submeteu-se o Sentido provável de decisão (SPD) sobre as 
alterações a introduzir na proposta de referência de oferta de realuguer da linha de 
assinante (doravante “proposta de referência”) a audiência prévia, nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, tendo-se recebido, comentários 
da Portugal Telecom, SGPS, SA. (Grupo PT), Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, 
S.A. (Vodafone), Sonaecom – SGPS, S.A. (em nome da Novis Telecom S.A. e ClixGest S.A. 
- SonaeCom), Telemilénio – Telecomunicações Unipessoal, Lda (Tele2), SGC Telecom, 
SGPS (SGC) e OniTelecom, Infocomunicações, S.A. (OniTelecom). 

Apresenta-se, seguidamente, um resumo das respostas (cujo carácter sintético não 
dispensa consulta integral das mesmas) e o entendimento actual desta Autoridade sobre 
as questões levantadas.  

II. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT considera que a oferta de realuguer da linha de assinante (ORLA) apresentaria 
elevada complexidade processual (comercial, operacional e jurídica) e que algumas das 
alterações propostas pelo ICP-ANACOM contribuiriam para aumentá-la.  

A Vodafone considera que a proposta de referência contribuiria para uma oferta retalhista 
competitiva, permitindo “pacotes” de comunicações e simplificando a relação clientes-
beneficiárias, referindo, todavia, que a decisão do ICP-ANACOM poderia ser mais 
ambiciosa quanto a serviços e acessos abrangidos. 

Para a SonaeCom, OniTelecom e Tele2, seria essencial garantir uma só factura. A 
SonaeCom referiu também que seria importante assegurar: (i) assunção do interface 
cliente-beneficiária para todos os aspectos da ORLA; e (ii) processos completos e 
automatizados. 

A OniTelecom alegou que o SPD não se encontraria em conformidade com a Deliberação 
de 29/04/052, relativa aos elementos mínimos da proposta de referência de ORLA. De 
acordo com esta entidade, deveria ser assegurado que a proposta de referência respeitaria 
o direito das beneficiárias estabelecerem livremente os preços das ofertas retalhistas 
baseadas na ORLA e, em particular, não deveria ser restringido o direito de as mesmas 
entidades fixarem os preços retalhistas dos serviços do Grupo PT que cobrem e facturem 
por este. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Verifica-se que, em geral, os operadores acolheram bem o projecto de decisão, 
analisando-se seguidamente as questões específicas suscitadas. 

Em relação à factura única, reitera-se desde já que o ICP-ANACOM esclareceu, em 
Deliberação de 29/04/05, que a ORLA não assegura a existência de uma factura única, 
apesar de poder contribuir para a mesma. A esse propósito, é de destacar que o ICP-
ANACOM, nos termos do quadro regulamentar, não pode impor ao Grupo PT a obrigação 
de contratar os serviços de facturação e cobrança das beneficiárias e, do mesmo modo, 

                                            
1 Vide http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=157625
2 Vide http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=150142
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também não existe base legal para a imposição de tal obrigação às empresas sem poder 
de mercado significativo (PMS). 

Releva-se, ainda, o SPD de 21/07/05, sobre condições associadas à disponibilização, pelas 
empresas do Grupo PT, de ofertas agregando, num preço único, linha de rede e tráfego3. 
Nesse SPD, reconhece-se que a possibilidade concreta de existência de uma factura única 
contribuiria para o aumento da concorrência, tendo-se proposto, em concomitância, que, 
desde que o preço de facturação e cobrança estabelecido pela beneficiária seja razoável, o 
Grupo PT deverá solicitar à beneficiária a facturação e a cobrança dos serviços prestados 
quer por si quer por terceiras entidades, como uma das condições sine quibus non para a 
disponibilização, pelo Grupo PT, de ofertas agregadas. 

Quanto à definição dos preços de retalho, de acordo com o nº 3 do artigo 64º da Lei nº 
5/2004, de 10 de Fevereiro, a propriedade do tráfego, que se consubstancia no direito de 
fixar os preços e proceder às respectivas facturação e cobrança, pertence à empresa que 
explora a rede ou presta o serviço onde o tráfego é originado, salvo acordo em contrário. 
Assim, e em conformidade com a Deliberação de 29/04/05, cabe aos proprietários do 
tráfego e aos prestadores dos serviços definirem os preços de retalho dos mesmos, 
independentemente da entidade que efectua a facturação e a cobrança. Assim, o SPD não 
contraria o entendimento anteriormente veiculado pelo ICP-ANACOM sobre a matéria. 

III. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

3.1 Destinatários da obrigação de apresentar a proposta de referência 

A proposta de referência deve ser apresentada por todas as empresas do Grupo PT activas 
nos mercados retalhistas de acesso à rede telefónica pública num local fixo para clientes 
residenciais e não residenciais. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT considera, atendendo ao principio da proporcionalidade, à quota de mercado 
significativa da PT Comunicações S.A. (PTC) e a que esta seria a única fornecedora de 
serviços grossistas do Grupo PT, que a apresentação de uma proposta de referência 
unicamente pela PTC cumpriria os objectivos da decisão, visto que a PT Prime disporia 
apenas de duzentos acessos directos [não recorrendo normalmente os seus clientes (os 
quais são empresariais) a acesso indirecto, porque procuram serviços e soluções 
integradas e em que a factura única não seria uma exigência] e que a TMN não estaria 
activa no retalho fixo.  

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

A Deliberação de 14/12/044, relativa à imposição de obrigações nos mercados retalhistas 
de acesso, impôs às empresas do Grupo PT activas nos mercados retalhistas de acesso à 
rede telefónica pública a implementação da ORLA. Nesta conformidade, a PT Prime deverá 
apresentar uma proposta de referência, ou poderá o Grupo PT indicar que a proposta de 
referência apresentada em 15/06/05 e alterada pelo ICP-ANACOM obriga tanto a PTC 
como a PT Prime, modificando-a em conformidade. 

Assinala-se, também, que a ORLA pode ser uma opção atractiva nas ofertas comerciais 
destinadas a clientes empresariais com soluções baseadas em acessos RDIS, o que 
contribui para aumentar a relevância da disponibilização de uma proposta de referência 
pela PT Prime. 

                                            
3 Vide http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=158003
4 Vide http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=136082
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Por fim, entende-se que a TMN, ou qualquer outra empresa do Grupo PT, enquanto estiver 
inactiva nos mercados de acesso à rede telefónica pública num local fixo, está dispensada 
de uma proposta de referência. 

 

3.2 Termos, Abreviaturas e definições 

A definição de “assinante” deve ser substituída pela constante da alínea e), do artigo 3º da 
Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, e o termo “SFT” deve ser substituído por “serviço 
telefónico acessível ao público em local fixo”. Deve ser incluída a definição de “serviços 
suplementares/facilidades de serviço” e a discriminação dos mesmos.  

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT considera que a definição de “assinante” constante da alínea e) do artigo 3º 
da Lei nº 5/2004 dificultaria a interpretação da proposta de referência. Por outro lado, 
concorda que a expressão “Serviço Fixo de Telefone” não é adequada ao quadro 
regulamentar, propondo, de qualquer modo, manter a abreviatura “SFT”, por alegada 
facilidade de leitura, alterando a sua definição para “Serviço Telefónico acessível ao 
público num local fixo”. 

A mesma entidade sugere a seguinte definição de serviços suplementares/facilidades de 
serviço: “os serviços ou as facilidades dissociáveis do SFT e que permitem uma maior 
comodidade na utilização deste, mas que pressupõem a sua prestação e normalmente um 
pedido autónomo do assinante para a sua activação”. Esses serviços e facilidades seriam: 

CLIP – Identificação da linha chamadora SMS (Serviço de mensagens escritas) 

RLIC – Restrição de identificação da linha chamadora MMS (Serviço de mensagens multimédia) 

Reencaminhamento de chamadas 
Serviço de mensagens por voz (voice mail, 
voice mail familiar e voice mail FM) 

Rechamada automática 
Migração de voice mail para voice mail 
familiar 

Chamadas com destino fixo 
Migração de voice mail familiar para voice 
mail 

Conferência a três Alteração do número de voice mail familiar 

Aviso de chamada em espera 
Alteração do número de telemóvel do voice 
mail FM 

Barramento de chamadas Número pessoal 

Sinalização de 12 kHz Serviço PT multivozes 

 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Não tendo o Grupo PT fundamentado eventuais dúvidas decorrentes da definição de 
“assinante”, não se identifica qualquer motivo que justifique a fixação dessa definição 
específica na proposta de referência. Pelo contrário, a multiplicação de definições de uma 
mesma realidade potencia dúvidas e insegurança jurídica, devendo notar-se que o âmbito 
da ORLA é delimitado pelas empresas que podem beneficiar da oferta e não pelo conceito 
de assinante adoptado. Assim a definição de “assinante” constante na Lei nº 5/2004 
deverá ser adoptada na proposta de referência e, desse modo, o assinante referido na 
ORLA deverá ser parte num contrato celebrado com um prestador de serviços de 
comunicações electrónicas. 

Também não se vê motivo para manter a abreviatura SFT, a qual deve ser alterada para 
STF, evitando-se confusões desnecessárias. 
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No tocante à definição de serviços suplementares/facilidades de serviço (a qual, tendo sido 
incluída na resposta do Grupo PT ao SPD, os restantes operadores não tiveram 
oportunidade de comentar), o ICP-ANACOM não tem objecções à proposta do Grupo PT, 
sem prejuízo de se considerar a revisão da listagem de serviços suplementares/facilidades 
de serviço, à medida que o portfolio do Grupo PT sofra alterações. O presente 
entendimento tomou em consideração a Recomendação ITU-T I.250, que apresenta uma 
definição e listagem de serviços suplementares no âmbito de acessos RDIS.  

3.3 Acessos abrangidos 

As empresas do Grupo PT devem enviar ao ICP-ANACOM, até 15/10/05, uma proposta 
fundamentada, abrangendo todas as condições associadas à inclusão, na proposta de 
referência, dos acessos RDIS. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT considera apropriada a disponibilização de ORLA nos acessos RDIS, no 
primeiro trimestre de 2006, entendendo que, até 15/10/05, a experiência com a 
implementação da ORLA nos acessos analógicos (prevista para Outubro) não seria 
suficiente para optimizar processos e preparar a introdução dos acessos RDIS. 

A Vodafone regista com agrado a celeridade e enfoque colocados na inclusão dos acessos 
RDIS, apesar de referir discordar (tal como a SGC) da implementação diferenciada entre 
estes e os acessos analógicos. Em particular, a SGC mencionou que a facturação e 
cobrança seriam independentes do tipo de acesso e que o desenvolvimento de dois 
processos de implementação seria mais custoso em termos de desenvolvimento de 
sistemas e de reformulação dos processos de facturação, back-office e comerciais. 

A SonaeCom considera que deveria referir-se, na proposta de referência, a data limite 
definida para inclusão dos acessos RDIS e a OniTelecom pretenderia ser consultada 
previamente sobre as condições que o Grupo PT vier a apresentar sobre acessos RDIS. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

A inclusão dos acessos RDIS contribuirá para a implementação eficaz e plena da ORLA. É 
assim fundamental a recepção de uma reformulação da proposta de referência, até 
06/01/06, para se garantir que a ORLA possa estar activa nestes acessos no primeiro 
trimestre de 2006. A ter em conta ainda que, encontrando-se a disponibilização da ORLA 
em ultimação, já existem economias de aprendizagem com a sua implementação, que 
poderá contribuir para uma melhoria na introdução dos acessos RDIS e que, até final do 
primeiro trimestre de 2006, a aprendizagem será contínua. 

A definição de uma data limite para a activação da ORLA em acessos RDIS já foi 
estabelecida na Deliberação do ICP-ANACOM de 29/04/05, na qual se referiu que, até final 
do primeiro trimestre de 2006, a proposta de referência deverá abranger os acessos RDIS, 
pelo que não é necessária a sua especificação na proposta de referência. De referir, 
igualmente, em relação à implementação dos procedimentos de consulta, que alterações 
do ICP-ANACOM à proposta de referência serão submetidas a audiência dos interessados, 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo. 

Reitera-se ainda que a decisão de introdução faseada da ORLA sobre acessos analógicos e 
RDIS foi fundamentada em Deliberação de 29/04/05, não se encontrando em discussão a 
revisão dessa Deliberação. Sem prejuízo, a possibilidade de esse faseamento acarretar um 
acréscimo de custos não se encontra fundamentada (não é, em particular, clara a 
necessidade de desenvolvimento de dois sistemas de facturação distintos), sendo que, em 
relação à reformulação de processos, esta poderá, claramente, beneficiar da experiência 
acumulada que contribuirá para procedimentos mais eficazes e menos onerosos. 
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3.4 Entidades beneficiárias 

Reiterou-se o estabelecido na Deliberação de 29/04/05, segundo a qual as beneficiárias 
incluem, além das devidamente habilitadas para prestar o serviço telefónico num local fixo 
em regime de pré-selecção sobre uma determinada linha, as que prestem serviços de 
acesso à Internet em banda larga, incluindo as que suportem esses serviços em linhas 
desagregadas na modalidade de acesso partilhado. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT, a Vodafone e a OniTelecom mencionaram a sua concordância expressa com a 
inclusão das empresas que prestam serviços de internet em banda larga na modalidade de 
acesso partilhado em lacete local, dada a inexistência de razões técnicas que impeçam a 
aplicação da ORLA em acessos partilhados (Grupo PT) e dado que o valor da banda larga 
seria mais representativo que as comunicações voz (Vodafone). 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista a concordância dos operadores com a definição das beneficiárias. 
Relativamente à possibilidade de estas corresponderem a prestadores com volume 
significativo de acessos directos, reitera-se o expresso no relatório da consulta sobre os 
elementos mínimos da proposta de referência. 

 

3.5 Serviços abrangidos 

No caso do tráfego propriedade de uma terceira empresa (que não a beneficiária ou o 
Grupo PT), pode esta terceira empresa ou a empresa do Grupo PT detentora da linha (se 
devidamente mandatada por esta terceira empresa), solicitar à beneficiária a facturação e 
cobrança dos serviços prestados por essa empresa. Caso o Grupo PT solicite à beneficiária 
que facture e cobre os serviços por si prestados, essa solicitação deve abranger tanto os 
serviços por si prestados como os serviços prestados por outras empresas que sejam 
facturados e cobrados aos assinantes pelo Grupo PT, com excepção dos serviços de 
Internet de banda estreita e tal opção deverá manter-se por um período mínimo de doze 
meses, salvo cessação da ORLA ou acordo em contrário. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT questiona a forma como deverá ser mandatado pelas empresas terceiras e, 
em especial, se nos casos onde essa situação não se verifique ficaria impedido de solicitar 
à beneficiária a facturação e cobrança dos seus próprios serviços.  

Para a SonaeCom, deveria definir-se uma listagem de serviços suplementares/facilidades 
de serviço do Grupo PT, para que as beneficiárias conheçam os serviços activos na linha. 
Menciona, ainda, que estes deveriam, mandatoriamente, ser facturados pela beneficiária. 

A SonaeCom e a OniTelecom referem dever ser eliminada a excepção da facturação e 
cobrança do serviço de acesso à Internet em banda estreita.  

A SonaeCom menciona ainda que a PTC deveria ser obrigada a solicitar às beneficiárias a 
facturação e cobrança de todos os serviços não directamente abrangidos pela ORLA e que 
a necessidade de validação por terceiras entidades deveria ser removida, porque seria 
burocratizante (a partir do momento em que a PTC tenha sido contratada por terceiros 
para efectuar a facturação e cobrança dos serviços propriedade de terceiros não existiria 
qualquer impedimento a que subcontratasse outra empresa). A OniTelecom considera, 
igualmente, que a proposta de referência deveria incluir a solicitação, pelo Grupo PT, da 
facturação e cobrança dos diversos serviços e que deveria ser acrescentada a proibição de 
discriminação entre serviços, beneficiárias ou clientes. A opção de solicitar a facturação e 
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cobrança, deveria, assim, abranger a generalidade dos serviços, dos operadores e dos 
clientes. Já para a SGC, deveria ser o cliente final a decidir os serviços, facturados pelo 
Grupo PT, que pretenderia ver facturados pela beneficiária.  

O Grupo PT entende que não seria justificada a obrigatoriedade de manter a opção de 
facturação dos serviços por si prestados à beneficiária por um mínimo de doze meses e 
menciona que o período em que a facturação seria efectuada pela beneficiária deveria ser 
acordado. Para a OniTelecom, após solicitação pelo Grupo PT da facturação e cobrança, 
esta deveria ser sempre prestada pela beneficiária, salvo cessação da ORLA, acordo em 
contrário ou vontade expressa do assinante. 

Finalmente, a Vodafone concorda expressamente com a alteração proposta pelo ICP-
ANACOM, visto aumentar a probabilidade de existência de factura única.  

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Nos termos do artigo 1157º do Código Civil, um mandato é um contrato pelo qual uma 
parte se obriga a praticar um ou mais actos jurídicos por conta de outrem. A lei não exige 
qualquer forma específica para este contrato, que deve, no entanto, ser objecto de uma 
manifestação inequívoca de vontade da qual se apure a intenção de solicitar a facturação e 
cobrança dos serviços prestados. Quanto à forma exigida para este contrato, esta deverá 
ser a mesma que é exigida para os mandatos que actualmente já são conferidos à PTC 
para a facturação e a cobrança dos serviços prestados por outras entidades. Quando o 
Grupo PT não estiver mandatado, por uma terceira entidade, para solicitar a facturação e 
cobrança dos serviços prestados por esta junto das beneficiárias, poderá ainda assim 
solicitar a facturação dos seus próprios serviços. 

A facturação dos serviços é direito que assiste a todas as empresas que os prestam, pelo 
que a obrigatoriedade dos serviços suplementares/facilidades de serviço serem facturados 
automática e mandatoriamente pela beneficiária seria uma medida desproporcional e 
injustificada. 

Nos termos da Deliberação sobre os elementos mínimos da proposta de referência, os 
prestadores dos serviços de acesso à internet em banda estreita em acessos nos quais 
seja implementada a ORLA dispõem de um período transitório, que poderá ir até quatro 
meses a contar da data de aprovação da mesma (29/04/05), para implementarem os seus 
próprios sistemas de facturação e cobrança. Até final desse período transitório, a 
facturação e cobrança dos serviços em questão deve ser efectuada pelas empresas do 
Grupo PT nos termos actualmente definidos para tal. 

Considera-se, no entanto, que nos casos onde o Grupo PT facture os serviços de acesso à 
internet em banda estreita deverá, quando solicitar à beneficiária a cobrança dos serviços 
prestados por si, solicitar igualmente a facturação do serviço de acesso à internet em 
banda estreita (se devidamente mandatada pela proprietária do tráfego). 

Quanto à possibilidade de o Grupo PT solicitar a facturação e cobrança dos serviços 
prestados por empresas terceiras sem estar devidamente mandatada pelas mesmas, esta 
não é justificada, atendendo a que o Grupo PT não é proprietário do tráfego. A esse 
propósito, é de realçar que, nos termos do artigo 424º do Código Civil, a solicitação pela 
PT, à beneficiária, da facturação e da cobrança dos serviços prestados por terceiros sem 
para o efeito estar devidamente habilitada é passível de constituir uma cessão não 
autorizada da posição contratual do mandato que lhe foi conferido por terceiros para a 
facturação e a cobrança dos serviços por estes prestados. 

Em relação à possibilidade da solicitação, pelo Grupo PT, da facturação e da cobrança dos 
diversos serviços estar prevista na proposta de referência, entende-se, conforme referido 
no relatório da consulta sobre os elementos mínimos, que a cessação do direito de as 
empresas que prestam serviços de comunicações electrónicas sobre um determinado 

6 



RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE ALTERAÇÕES À 
PROPOSTA DE REFERÊNCIA DE OFERTA DE REALUGUER DA LINHA DE ASSINANTE 

acesso facturarem e cobrarem tais serviços não é, actualmente, uma medida proporcional, 
quer estas detenham poder de mercado significativo quer, em especial, quando não o 
detenham. 

De facto, quanto à eventual possibilidade de o ICP-ANACOM, nos termos do quadro 
regulamentar, impor ao Grupo PT a obrigação de contratar os serviços de facturação e 
cobrança das beneficiárias, tal base legal não existe, já que, de acordo com o nº 3 do 
artigo 64º da Lei nº 5/2004, a propriedade do tráfego, que se consubstancia no direito de 
fixar os preços e proceder à respectiva facturação e cobrança, pertence à empresa que 
explora a rede ou presta o serviço onde o tráfego é originado, salvo acordo em contrário. 
Do mesmo modo, também não existe base legal para a imposição de uma tal obrigação às 
empresas sem PMS.  

Na Deliberação de 14/12/04, atendendo em especial ao poder de mercado do Grupo PT e 
à sua situação como prestador do serviço universal, considerando-se, nomeadamente, que 
este poderia, com base na capacidade que possui para distinguir entre diferentes tipos de 
assinantes, ter algum incentivo a discriminar indevidamente grupos de utilizadores finais 
específicos, foi imposta ao Grupo PT nos mercados de acesso retalhista, uma obrigação de 
não discriminação por utilizadores finais específicos. Neste contexto, é redundante prever 
uma obrigação de não discriminação na própria oferta de referência. 

Finalmente, o ICP-ANACOM considera que, quando o Grupo PT solicite a facturação às 
beneficiárias dos serviços prestados por si, ou prestados por terceiras entidades e 
facturados pelo Grupo, esta facturação deverá manter-se, no mínimo, por doze meses, 
atendendo à necessidade de manter a previsibilidade para o consumidor e a beneficiária. 

 

3.6 Preços 

3.6.1 Mensalidade da ORLA 

3.6.1.1 Custos directos e conjuntos 

No SPD, considerou-se razoável que a mensalidade da ORLA seja no máximo, €11,32, sem 
IVA, resultante, nomeadamente, de se terem considerado, à semelhança das restantes 
análises de custos do ICP-ANACOM, valores previsionais dos custos directos e conjuntos 
obtidos aplicando uma redução de 5% (relativa a ganhos de eficiência e produtividade) 
aos custos do primeiro semestre de 2004 do custeio PTC. 

Consideraram-se evitáveis, face ao acesso analógico, os custos associados às actividades: 
“A1 – Realizar o planeamento e o controlo da estratégia de marketing”; “A2 – Conhecer os 
clientes e o mercado”; “B2 – Melhorar os produtos e serviços”; “C – Comercializar e 
vender”; “F4 – Cobrar”; “SI – Serviço informativo/Comunicações assistidas”; “W1 – 
Promover a imagem da empresa”; “W2 – Gerir as relações com os organismos 
internacionais”; e “Outros”. Aceitou-se ainda que 14% dos custos associados às 
actividades “F3 – Receber e resolver reclamações de facturação” e “F5 – Garantir a 
receita” são parcialmente evitáveis. 

A. Respostas recebidas 

• Metodologia 

O Grupo PT não concordou com o pressuposto de uma redução anual de 5% para a 
estimação dos custos directos e conjuntos de 2005, considerando mais adequados os 
seguintes pressupostos: (i) orçamento de exploração 2005 para cálculo dos recursos de 
natureza contabilística; (ii) orçamento de investimento 2004 (incluindo investimento 
realizado até 10/04) e 2005 para o cálculo das variações induzidas nas amortizações e no 
valor líquido das imobilizações; (iii) previsão de vendas 2005 para cálculo de instalações, 

7 



RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE ALTERAÇÕES À 
PROPOSTA DE REFERÊNCIA DE OFERTA DE REALUGUER DA LINHA DE ASSINANTE 

tráfego e parques; (iv) custo de capital de     ; e (v) imputação dos custos de curtailment 
nos termos da Deliberação do ICP-ANACOM de 14/04/045. 

Além disso, o Grupo PT considerou que a redução prevista pelo ICP-ANACOM 
corresponderia, atendendo à inflação esperada, a uma diminuição anual dos custos 
unitários de cerca de      , o que não seria exequível. A esse propósito, entendeu que o 
ICP-ANACOM deveria considerar a redução anual do parque médio de acessos analógicos 
(que teria sido de 2,7% entre 2002 e 2004) e a rigidez da estrutura de custos dos 
acessos. 

Em resposta a solicitação do ICP-ANACOM6, de 25/07/05, a PTC, em 29/07/05, remeteu 
informação actualizada sobre os custos de 2004 associados às mensalidades da ORLA e do 
acesso analógico retalhista7, apresentada na Tabela 1. Segundo essa informação, o custo 
de um acesso ORLA em 2004 estimado pela PTC seria        , sem IVA. 

Com base na mesma informação, no que respeita às actividades consideradas 
parcialmente evitáveis, 16% dos custos do acesso analógico retalhista seriam reflectidos 
no acesso ORLA (em 01/06/05, o Grupo PT tinha estimado 14%8), proporção que, de 
acordo com a PTC, corresponderia ao peso dos acessos pré-seleccionados no parque dos 
acessos analógicos em 2004. 

Tabela 1. Custos unitários de 2004 associados à mensalidade da ORLA e à 
mensalidade do acesso analógico retalhista da PTC (€) 

Actividade 
Mensalidade da 

ORLA 

Mensalidade 
retalhista do 

acesso analógico 

A1 – Realizar o planeamento e o controlo da estratégia de marketing (1)   

A2 – Conhecer os clientes e o mercado (2)   

A – Conhecer os clientes e o mercado   

B1 – Desenvolver novos produtos e serviços (3)   

B2 – Melhorar os produtos e serviços (4)   

B – Desenvolver novos produtos e serviços / melhorar os existentes   

C1 – Comercializar produtos e serviços (5)   

C2 – Publicitar e divulgar os produtos e serviços (6)   

C3 – Vender produtos e serviços (7)   

C4 – Apoiar, enquadrar e controlar as vendas (8)   

C – Comercializar e vender   

D2 – Alocar meios (9)   

D3 – Instalar e activar o serviço (10)   

D – Entregar o serviço ao cliente   

E1 – Receber participações de avarias / qualidade de serviço (11)   

E2 – Reparar o serviço na rede de assinante e equipamentos terminais (12)   

E3 – Avaliar a qualidade do serviço (13)   

E4 – Atender, esclarecer e informar o cliente (14)   

E – Manter o serviço ao cliente   

F1 – Desenvolver/manter processos de facturação/cobrança (15)   

                                            
5 Vide http://www.anacom.pt/template13.jsp?categoryId=107419
6 Vide fax do ICP-ANACOM de 25/07/05, com referência ANACOM-S15670/2005 
7 Vide fax da PTC de 29/07/05, com entrada ANACOM-E26401/2005 
8 Vide fax da PTC de 01/06/05, com entrada ANACOM-E19004/2005 
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F2 – Facturar (16)   

F3 – Receber e resolver reclamações de facturação (17)   

F4 – Cobrar (18)   

F5 – Garantir a receita (revenue assurance) (19)   

F – Facturar e cobrar   

SI – Serviço informativo / Comunicações assistidas (20)   

S – Gerir os sistemas de informação (20)   

W1 – Promover a imagem da empresa (21)   

W2 – Gerir as relações com os organismos internacionais (22)   

W3 – Gerir as relações com a entidade reguladora e outros organismos (23)   

W – Gerir a imagem e as relações externas da empresa   

J – Rede de acesso   

K – Rede de Comutação   

Ed1 – Comutação   

Ed – Edifícios específicos de telecomunicações (24)   

Outros   

Custos directos e conjuntos   

Custos comuns   

Custo total unitário    

Fonte: Fax da PTC de 29.07.2005, com entrada ANACOM-E26401/2005 
(*) De acordo com a PTC, os custos comuns incluem os custos de curtailment. 

• Custos parcialmente evitáveis 

Segundo informação remetida pela PTC em 29/07/05, no tocante a “A1 – Realizar o 
planeamento e o controlo da estratégia de marketing”, “A2 – Conhecer os clientes e o 
mercado”, “C1 – Comercializar produtos e serviços”, “C2 – Publicitar e divulgar os 
produtos e serviços” e “F4 – Cobrar”, 16% dos custos do acesso analógico retalhista 
seriam reflectidos no acesso ORLA. 

Na resposta ao SPD o Grupo PT referiu que seria expectável que os custos associados às 
actividades “C – Comercializar e vender” e “F4 – Cobrar” no caso de serviços grossistas 
fossem substancialmente inferiores, mas não negligenciáveis, face aos custos referentes a 
serviços retalhistas, devido à diferença entre o número de consumidores em cada 
mercado. 

• Custos não evitáveis 

Na sua resposta ao SPD, o Grupo PT entendeu que os custos associados à actividade “F3 – 
Receber e resolver reclamações de facturação” seriam incorridos na totalidade na ORLA, 
dado que existiria uma venda de unidades individuais (e não uma venda por grosso), 
continuando a haver registos individuais dos dados facturados e não sendo expectável que 
se verificasse uma alteração do volume de reclamações de facturação. 

Uma vez que a actividade “F5 – Garantir a receita” pretenderia garantir que todos os 
serviços e funcionalidades prestados fossem devidamente facturados, a avaliação da 
integridade dos valores facturados continuaria a ser individualizada e o número de 
assinaturas mensais não se alteraria. Deste modo, os custos com essa actividade seriam 
incorridos também na ORLA, de modo integral. 

O Grupo PT referiu ainda que, no limite, não existiria diferença entre os custos unitários 
associados à actividade “SI – Serviço informativo/Comunicações assistidas” incorridos no 
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âmbito da ORLA e do acesso retalhista, embora pudesse estar associada à actividade “E – 
Manter o serviço ao cliente”. De facto, as reclamações de avarias passariam a ser 
efectuadas pelas beneficiárias, tendo o centro de atendimento a operadores do Grupo PT 
que ser redimensionado e o número de reclamações de avarias não diminuiria, sendo 
expectável que, pelo menos no período inicial de disponibilização da ORLA, um número 
significativo de consumidores continuasse a reclamar junto do Grupo PT. 

 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

• Metodologia 

Reitera-se o SPD, segundo o qual, à semelhança de outras análises de custos do ICP-
ANACOM, os custos directos e conjuntos unitários de 2005 devem ser estimados aplicando 
uma redução anual de 5%, relativa a ganhos de eficiência e produtividade, aos custos 
directos e conjuntos unitários apurados em 2004. É de notar que, entre 2003 e 2004, os 
custos directos e conjuntos unitários associados à mensalidade retalhista do acesso 
analógico diminuíram cerca de 9%, valor que já entra em consideração com a redução 
anual do parque de acessos analógicos que se tem vindo a verificar. De qualquer modo, é 
expectável que qualquer empresa, com base, em particular, na experiência acumulada e 
nos desenvolvimentos do mercado, adapte a sua actividade de modo a tornar-se mais 
eficaz. Neste contexto, previsões de ganhos anuais de 5% em termos de eficiência e 
produtividade são aceitáveis. 

No respeitante aos custos considerados parcialmente evitáveis, reitera-se, tal como 
referido no SPD, não se afigurar razoável a hipótese segundo a qual a relação entre os 
custos da mensalidade ORLA e os custos da mensalidade do acesso analógico retalhista 
corresponde à relação entre os acessos estimados para a ORLA e o parque total de 
acessos analógicos, o que resultaria em 84% de custos evitáveis para essas actividades. 
Na ausência, todavia, de melhor informação e de uma alternativa consistente, aceita-se 
esse pressuposto, sujeito a posterior revisão, quando os resultados que vierem a ser 
apurados no sistema de custeio o permitirem. Assim, aplicando a redução anual de 1,3% 
de acessos analógicos verificada em 2004 relativamente a 2003, obter-se-ia, em 2005, um 
parque de 3.247.666 acessos analógicos. Com base nessa estimativa, o peso dos acessos 
associados à ORLA será cerca de 16%. É de referir que esta estimativa é grosseira, como 
se pode verificar pelos acessos analógicos existentes no final do primeiro semestre de 
2005 (3.244.573), 93,3% dos quais pertencentes ao Grupo PT. 

• Custos parcialmente evitáveis 

No concernente às actividades “C1 – Comercializar produtos e serviços” e “C2 – Publicitar 
e divulgar os produtos e serviços”, mantém-se o entendimento de que esses custos são 
evitáveis, por respeitarem à política comercial retalhista do Grupo PT, que não encontra 
qualquer paralelo a nível grossista. 

A este respeito, nota-se ainda que diversas actividades orientadas para o cliente, 
desenvolvidas pela PTC, devem ter uma natureza distinta consoante se refiram a clientes 
grossistas ou retalhistas. Atento este facto, esta Autoridade tem vindo a reiterar, desde 
19999, que a PTC implemente adequadamente as orientações da Comissão Europeia 
relativamente à separação de contas, designadamente as definidas na Recomendação CE 
98/195/EC de 08/04/1998. A nova Recomendação da CE10 sobre esta matéria mantém as 
disposições relativas à separação de contas das actividades desenvolvidas pelo operador 
nos diversos mercados. 

                                            
9 Vide, nomeadamente, ofício ICP-ANACOM com a referência ICP-475/99, de 19/04/1999 
10 Vide http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/recomm_guidelines
/index_en.htm
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Quanto aos custos da actividade “F4 – Cobrar”, entende-se que estes são, na sua quase 
totalidade, evitáveis, já que os processos envolvidos nesse âmbito apenas são justificáveis 
quando a responsabilidade de cobrança ao cliente final é das empresas do Grupo PT, o que 
não se verifica em acessos ORLA. Não obstante, devem ser considerados os custos de 
cobrar às entidades beneficiárias da ORLA. Estes custos devem, contudo, ser marginais, 
dado que o processo de cobrança a um conjunto restrito de entidades, com as quais a PTC 
já mantém relações comerciais, será mais simplificado e menos oneroso do que cobrar aos 
utilizadores finais. Neste quadro, considerou-se, sem prejuízo para a sua revisão quando 
se encontrarem disponíveis dados sobre o custeio regulatório, o custo estimado pela PTC 
para a actividade “F4 – Cobrar”. 

Os elementos que o Grupo PT remeterá às beneficiárias com vista à facturação e à 
cobrança dos serviços abrangidos pela ORLA devem ser os suficientes para as mesmas 
poderem verificar a exactidão das facturas e resolver as reclamações de facturação. 
Assim, os custos associados às actividades “F3 – Receber e resolver reclamações de 
facturação” e “F5 – Garantir a receita” continuam a considerar-se parcialmente evitáveis, 
sendo aplicável o rácio de 84% de custos evitáveis proposto pela PTC. 

• Custos não evitáveis 

Quanto aos custos associados à actividade “SI – Serviço informativo/Comunicações 
assistidas”, considera-se que apenas a parcela referente a “SI3 – Avarias” é não evitável 
na ORLA, uma vez que a informação sobre a reparação de avarias é prestada pelo Grupo 
PT à beneficiária. A esse propósito, deve-se realçar que os custos associados à actividade 
“SI – Serviço informativo/Comunicações assistidas” abrangem serviço informativo, 
comunicações assistidas, avarias, serviço telegráfico e serviço despertar. Em particular, o 
serviço de apoio ao cliente do Grupo PT (16200) engloba, além da reclamação de avarias, 
aspectos como solicitação de apoio técnico e informações sobre planos de preços, ADSL e 
instalação da linha. Note-se, ainda, que o eventual redimensionamento do centro de 
atendimento a operadores do Grupo PT poderá, conforme referido pelo Grupo PT, ser 
compensado pelo dimensionamento, em sentido contrário, do serviço de apoio a clientes 
do Grupo PT. 

Além disso, não há evidência que um número significativo de consumidores possa, 
indevidamente, efectuar reclamações de avarias junto do Grupo PT, sendo expectável que 
a beneficiária envide esforços para que os consumidores a contactem e que os 
consumidores respondam de forma racional. De qualquer modo, mesmo que, no período 
inicial da ORLA, alguns consumidores continuem a efectuar reclamações junto do Grupo 
PT, cabe a este informá-los que devem contactar a beneficiária e, por isso, é expectável 
que a duração média dessas chamadas seja reduzida. 

 

3.6.1.2 Custos comuns 

De acordo com o SPD, tendo em conta os resultados do custeio do primeiro semestre de 
2004, os custos comuns, sem curtailment, relativos à mensalidade de um acesso analógico 
representaram cerca de 7% dos custos directos e conjuntos. Dada a ausência de 
informação específica para cada serviço, admitiu-se que a distribuição dos custos comuns 
e dos custos de curtailment é uniforme para os vários serviços. Assumiu-se ainda que o 
rácio dos custos comuns sem curtailment verificado no primeiro semestre de 2004 se iria 
verificar também em 2004 e 2005. 

Admitiu-se que os custos de curtailment do primeiro semestre de 2004 são 50% dos 
custos de curtailment que a PTC espera incorrer em 2004 e, para 2005, considerou-se o 
valor de curtailment indicado pela PTC no âmbito da PRI 200511. Admitiu-se ainda que a 
                                            
11 Carta da PTC de 03/12/04, com entrada ANACOM-E39716/2004 
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amortização dos custos de curtailment seria efectuada por um período de oito anos e que 
é relevada nas estimativas de custos com base no peso que os mesmos representam face 
ao total dos custos directos e conjuntos, tendo-se considerado para o efeito, que os custos 
directos e conjuntos em 2005 ascenderiam a 95% do montante estimado para 2004 e que 
este, por sua vez, seria o dobro do verificado no primeiro semestre de 2004). 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT referiu que a evolução dos custos comuns sem curtailment não seria avaliável 
com base na evolução dos custos unitários, uma vez que os primeiros seriam 
independentes do volume de acessos em causa. Assim, uma redução de 5% dos custos 
comuns sem curtailment corresponderia, a preços correntes, a uma diminuição anual dos 
custos unitários de cerca de 7,7%, considerando a inflação esperada e uma redução anual 
do parque médio de acessos analógicos igual à verificada entre 2002 e 2004. 

Segundo o Grupo PT, os custos de curtailment seriam constantes ao longo do período da 
sua amortização e, por isso, não poderia ser estabelecida uma regra de evolução dos 
mesmos relacionada com outros custos e/ou com o volume de acessos em causa. Desse 
modo, o aumento dos custos unitários de curtailment entre 2004 e 2005 seria agravado 
pela expectável redução do parque. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

No SPD foi aplicada uma redução de 5% exclusivamente sobre os custos directos e 
conjuntos, pelo que o comentário do Grupo PT a respeito da alegada redução de 5% dos 
custos comuns não colhe. 

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, aplica-se o rácio dos 
custos comuns face aos custos directos e conjuntos observados no modelo aos custos 
directos e conjuntos orçamentados para esses novos produtos/serviços. 

Tendo em conta a informação remetida pela PTC, em 19/08/0512, referente aos resultados 
do custeio regulatório para o exercício de 2004, os custos directos e conjuntos totais 
ascenderam a cerca de                            e os custos comuns totais a  cerca de              .   
.           Assim, o rácio entre custos comuns e custos directos e conjuntos a considerar 
será 10.33%. Caso não se considerem os custos de curtailment incluídos nos resultados de 
2004 (                    ), este rácio será 7.14%. 

O ICP-ANACOM reitera que, sem prejuízo de a PTC identificar, no seu sistema de custeio, 
os custos de curtailment amortizados num período de oito anos, tais custos serão objecto 
de uma apreciação específica, a nível de inclusão ou não para efeitos regulatórios. Em 
particular e em concomitância com o entendimento expresso pelo ICP-ANACOM em 
ocasiões anteriores, nomeadamente no âmbito da definição dos preços aplicáveis a ofertas 
grossistas da PTC, o ICP-ANACOM entende que, dado o carácter de médio/longo prazo da 
política de curtailment, poderá vir a equacionar-se, ou não, a recuperação destes custos, 
quando forem visíveis os resultados, em termos de competitividade, racionalização e 
eficiência, desta política. 

Não obstante, o ICP-ANACOM entende que o preço máximo estabelecido se deverá 
consubstanciar numa margem que se deverá afigurar suficiente, inclusive, para fazer face 
aos custos decorrentes da política de curtailment que a PTC seguiu. 

 

                                            
12 Carta da PTC de 19/08/05, com entrada ANACOM-E29126/2005 (confidencial) 
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3.6.1.3 Relação entre mensalidades da ORLA, acesso analógico retalhista e OLL 

No SPD, a mensalidade da ORLA foi obtida a partir dos custos associados à mensalidade 
retalhista do acesso analógico e considerou-se que a mensalidade da ORLA não devia ser 
inferiores à da oferta de referência para acesso ao lacete local (ORALL). 

A. Respostas recebidas 

A Vodafone e a OniTelecom concordaram expressamente que o preço máximo definido 
pelo ICP-ANACOM se situe entre o valor mensal do lacete local e a assinatura mensal 
cobrada ao cliente. A Vodafone julgou, porém, que a mensalidade ORLA poderia ser 
inferior devido à poupança que a PTC teria nos custos evitáveis, bem como pela 
transferência do risco de não cobrança para a beneficiária. 

Para a SonaeCom e a SGC, o desconto da mensalidade ORLA sobre o preço de retalho PTC 
deveria ser suficiente para permitir a apresentação de ofertas retalhistas competitivas, 
sugerindo descontos entre 15% e 20% (a SGC acrescentou que o desconto deveria ser 
aplicado após subtracção dos custos evitáveis).  

Para a SonaeCom e a OniTelecom, deveria ser assegurada uma diferença mínima de 20% 
face aos preços da ORALL. A esse propósito, a SonaeCom considerou que a mensalidade 
da ORALL deveria ser reduzida para €9.05 ou para €8.40 se o preço da ORLA 
correspondesse ao preço de retalho menos 20%. Já a OniTelecom, defendeu que a 
mensalidade da ORALL deveria ser €8.60, acompanhando as melhores práticas europeias. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Conforme referido anteriormente, a definição do valor máximo para mensalidade da ORLA 
entrou em linha de conta, nomeadamente, com as economias que o Grupo PT terá com a 
implementação da oferta e com a transferência do risco de não cobrança para a 
beneficiária. Tal resultou numa mensalidade ORLA substancialmente inferior face à 
mensalidade retalhista do acesso analógico. É ainda de referir que a mensalidade do lacete 
local, incluindo eventuais alterações à mesma, será analisado em sede de ORALL. 

 

3.6.1.4 Conclusão relativa à mensalidade ORLA 

Evoluindo face ao SPD, o ICP-ANACOM entende que os custos associados à actividade “SI3 
– Avarias” são não evitáveis na ORLA e que, nas actividades consideradas parcialmente 
evitáveis, a percentagem de custos evitáveis, é 84%. Em conjugação com a informação 
actualizada sobre os custos de 2004 estimados para a mensalidade da ORLA e aferidos 
para a mensalidade retalhista do acesso analógico remetida pela PTC, em 29/07/05, 
considera-se razoável que a mensalidade da ORLA seja no máximo, €10,75, sem IVA, 
conforme apresentado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Mensalidade associada a um acesso sujeito à ORLA (€) 

Actividade 
Posição PTC 

2004 

Posição PTC 
2004 ajustada 
para 2005 pelo 
ICP-ANACOM (1)

ICP-ANACOM 

A1 – Realizar o planeamento e o controlo da estratégia de marketing    

A2 – Conhecer os clientes e o mercado    

A – Conhecer os clientes e o mercado    
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B1 – Desenvolver novos produtos e serviços    

B2 – Melhorar os produtos e serviços    

B – Desenvolver novos produtos e serviços / melhorar os existentes    

C1 – Comercializar produtos e serviços    

C2 – Publicitar e divulgar os produtos e serviços    

C3 – Vender produtos e serviços    

C4 – Apoiar, enquadrar e controlar as vendas    

C – Comercializar e vender    

D2 – Alocar meios    

D3 – Instalar e activar o serviço    

D – Entregar o serviço ao cliente    

E1 – Receber participações de avarias / qualidade de serviço    

E2 – Reparar o serviço na rede de assinante e equipamentos terminais    

E3 – Avaliar a qualidade do serviço    

E4 – Atender, esclarecer e informar o cliente    

E – Manter o serviço ao cliente    

F1 – Desenvolver/manter processos de facturação/cobrança    

F2 – Facturar    

F3 – Receber e resolver reclamações de facturação    

F4 – Cobrar    

F5 – Garantir a receita (revenue assurance)    

F – Facturar e cobrar    

SI3 – Avarias    

SI – Serviço informativo / Comunicações assistidas    

S – Gerir os sistemas de informação    

W1 – Promover a imagem da empresa    

W2 – Gerir as relações com os organismos internacionais    

W3 – Gerir as relações com a entidade reguladora e outros organismos    

W – Gerir a imagem e as relações externas da empresa    

J – Rede de acesso    

K – Rede de Comutação    

Ed1 – Comutação    

Ed – Edifícios específicos de telecomunicações    

Outros    

Custos directos e conjuntos    

Custos comuns (2)     

Custo total unitário    

Fonte: Estimativas ICP-ANACOM 
(1) Dado que a PTC apenas apresentou valores para 2004, os valores constantes da coluna “Posição PTC 2004 ajustada para 2005 
pelo ICP-ANACOM” correspondem a estimativas do ICP-ANACOM calculadas através da aplicação de uma redução de 5%, relativa a 
ganhos de eficiência e produtividade, aos custos directos e conjuntos de 2004, constantes de fax da PTC de 29/07/05, com entrada 
ANACOM-E26401/2005. 
(2) Os custos de curtailment foram expurgados. A análise detalhada dos custos comuns é apresentada na secção 3.6.1.2. 
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3.6.2 Activação da ORLA 

Na proposta de referência, a PTC definiu um preço de activação de um acesso ORLA de 
€7,54, sem IVA. 

No SPD, concordou-se que a proximidade entre os processos associados à ORLA e à pré-
selecção justifica a partilha de recursos entre ambas as ofertas e que, sem prejuízo dessa 
partilha, a própria solicitação simultânea da ORLA e da pré-selecção pode resultar em 
economias de gama. Assim, mesmo que se considere indispensável o desenvolvimento de 
uma aplicação informática específica para recepção, tratamento e processamento dos 
pedidos de implementação da ORLA, não se aceitou que o preço de activação da ORLA 
fosse superior ao preço máximo de activação da pré-selecção, o qual corresponde 
actualmente a €5,6, sem IVA13. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT entendeu que o ICP-ANACOM não teria considerado o princípio de orientação 
dos preços para os custos, já que a fundamentação da PTC do preço de activação da ORLA 
não teria sido analisada e que o preço de activação da pré-selecção em vigor seria inferior 
aos custos. Já no entender da SGC, o preço de activação da ORLA deveria ser inferior ao 
praticado na pré-selecção, dado que a implementação da pré-selecção seria mais onerosa 
que a da ORLA, porque, ao contrário desta, exigiria configurações técnicas na rede PT. 

Para a SonaeCom e OniTelecom, os preços de activação da pré-selecção e, 
consequentemente, da ORLA deveriam ser reduzidos para €2.37. Neste âmbito, a 
SonaeCom alegou irrazoabilidade da PTC referente à validação manual da identificação dos 
assinantes (actualmente, no processo de pré-selecção, os pedidos nunca seriam rejeitados 
por discrepância entre o nome do titular remetido pelo prestador pré-seleccionado e o 
nome do titular constante da base de dados da PTC) e o acordo para a simplificação da 
mudança de prestador de serviço. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Reitera-se, conforme referido no SPD, que a definição de um preço máximo de activação 
da ORLA correspondente ao de activação da pré-selecção é justificável pela proximidade 
entre processos associados à ORLA e associados à pré-selecção e a expectável solicitação 
simultânea da ORLA e da pré-selecção, em muitos casos, cujas poupanças compensarão 
os custos com o desenvolvimento de uma aplicação informática específica para recepção, 
tratamento e processamento dos pedidos de implementação da ORLA. Tal entendimento 
relevou que, conforme mencionado na Deliberação de 29/04/05, a eficiência e a agilização 
do processo de implementação da ORLA podem justificar a adopção pontual de 
procedimentos que constituirão adaptações melhoradas dos procedimentos associados à 
pré-selecção. 

Assim, o preço de activação apresentado pela PTC na proposta de referência, situando-se 
significativamente acima do preço máximo de activação da pré-selecção, não se encontra 
orientado para os custos estimados. Consequentemente, e dada a obrigação de orientação 
dos preços para os custos a que o Grupo PT se encontra vinculado, o preço proposto pela 
PTC não é aceitável. 

Quanto ao princípio de orientação dos preços para os custos, conforme referido na 
Deliberação de 17/02/0514 (alterações a introduzir na PRI 2005), as propostas da PTC de 
aumentar o preço da activação de pré-selecção foram refutadas. A esse respeito, 
entendeu-se que o aumento de custos estimado pela PTC para 2005, não se encontrava 
fundamentado e que, mesmo num cenário de manutenção do número de activações de 

                                            
13 Vide http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=142123
14 Vide http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=142123
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pré-selecção, deveriam considerar-se a experiência acumulada e os ganhos de eficiência. 
O preço de activação da pré-selecção foi definido assim com base em práticas correntes 
europeias. É ainda de referir que eventuais alterações ao preço de activação da pré-
selecção serão analisadas em sede das próximas alterações à PRI. 

 

3.6.3 Prazos de notificação de alterações nos preços dos serviços a facturar e a 
cobrar pela beneficiária 

A PTC notificará à beneficiária alterações nos preços dos serviços a facturar e a cobrar pela 
beneficiária com uma antecedência mínima de quinze dias úteis. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT entendeu que uma antecedência mínima em relação à comunicação de 
alterações nos preços dos serviços a facturar e a cobrar pela beneficiária de quinze dias 
úteis poderá não ser implementável, uma vez que, no caso de serviços facturados e 
cobrados pelo Grupo PT, mas prestados por terceiros, conforme definido na PRI, a PTC 
apenas teria informação sobre os novos preços com dez dias de antecedência. 

A Vodafone considerou que, no primeiro ano após lançamento da ORLA, a antecedência 
mínima para comunicação de alterações dos preços a facturar e a cobrar pela beneficiária 
deveria ser trinta a quarenta e cinco dias, considerando que o período de quinze dias seria 
exequível posteriormente, com base na experiência acumulada. A SGC referiu que 
qualquer alteração tarifária deveria ser comunicada com antecedência mínima de trinta 
dias, dado que os processos de alteração tarifária requereriam intervenções nos sistemas. 

A SonaeCom mencionou que a antecedência mínima em relação à comunicação de 
alterações nos preços dos serviços a facturar e a cobrar pela beneficiária deveria ter como 
referência a comunicação ao consumidor e não a sua entrada em vigor. 

A OniTelecom entendeu que, segundo a Deliberação de 29/04/05, a beneficiária teria 
liberdade na fixação de preços, desde que estes cumprissem os princípios regulamentares 
aplicáveis, e que deveria ser clarificado que os preços cobrados pelo Grupo PT no âmbito 
dos serviços a facturar e a cobrar pela beneficiária deveriam ter uma margem face aos 
preços de retalho, no mínimo, igual à da mensalidade. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

O prazo de dez dias úteis previsto na PRI (Anexo 4 - Manual de gestão, operação e 
manutenção) relaciona-se com a comunicação de alterações de preços no âmbito da 
interligação, não sendo aplicável no contexto da ORLA.  

A antecedência mínima em relação à comunicação de alterações nas condições da oferta, 
incluindo nos preços dos serviços a facturar e a cobrar pela beneficiária, deve ter como 
referência a entrada em vigor das condições novas. Assinala-se, no entanto, que 
relativamente à comunicação da alteração das condições contratuais aos assinantes dos 
serviços de ligações ou acesso à rede telefónica pública não pode deixar de ser assegurado 
o cumprimento do disposto no nº3 do artigo 48º da Lei nº 5/2004 quando ocorram 
subidas de preços.  

Deste modo, deve-se comunicar à beneficiária com uma antecedência mínima de quarenta 
dias úteis as subidas nos preços dos serviços a facturar e cobrar, de forma a permitir à 
beneficiária comunicar ao utilizador final as alterações tarifárias. Quando as alterações dos 
preços não se consubstanciam em aumentos, a PTC deve comunicar à beneficiária com 
uma antecedência mínima de quinze dias úteis as alterações nos preços dos serviços a 
facturar e cobrar pela beneficiária, por forma a permitir à beneficiária as alterações 
necessárias no processo de facturação. 
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A beneficiária tem total liberdade na fixação de preços no que respeita à mensalidade do 
acesso analógico. Sem prejuízo, conforme referido na Deliberação de 29/04/05, caso o 
Grupo PT solicite que a beneficiária proceda à facturação e à cobrança dos restantes 
serviços abrangidos na ORLA, a beneficiária deverá proceder ao pagamento ao Grupo PT 
do preço de retalho associado a esses serviços, deduzido dos custos em que venha a 
incorrer na facturação e na cobrança dos mesmos. Assim, o SPD não contraria o 
entendimento anteriormente veiculado pelo ICP-ANACOM sobre a matéria. 

 

3.7 Procedimentos de fornecimento dos serviços 

3.7.1 Contacto do assinante com as empresas do Grupo PT  

Qualquer contacto do assinante com o Grupo PT, referente à linha e alteração dos serviços 
prestados no âmbito da ORLA, deve ser efectuado através da beneficiária.  

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT entende que alguns procedimentos deveriam continuar a ser efectuados pelo 
assinante junto do Grupo, nomeadamente a atribuição do plano de reformados e 
pensionistas e a suspensão temporária (porque envolvem apresentação de provas 
documentais por parte do assinante que nos termos do regulamento do SFT, e no caso dos 
pedido de suspensão temporária, devem ser validadas pelo Grupo PT) e a alteração de 
titularidade (dado envolver a celebração de um novo contrato). Considera ainda que a 
obrigatoriedade do contacto do assinante ser efectuado pela beneficiária tornaria os 
processos mais complexos e ineficientes, além de ter impacto significativo na gestão dos 
centros de atendimento. Em especial, o centro de atendimento de operadores teria de ser 
redimensionado, atendendo a que os contactos dos clientes com acessos ORLA passariam 
ao centro de atendimento de operadores. 

A OniTelecom e SonaeCom concordam com o SPD, mencionando que deveria ser claro 
que, na activação de novos serviços, os contactos seriam efectuados através da 
beneficiária (para a SonaeCom, a partir da activação da ORLA toda a gestão do acesso do 
cliente deveria ficar a cargo da beneficiária). 

Em relação ao plano de reformados e pensionistas, o qual consiste num desconto de 50% 
sobre a mensalidade, atribuído aos reformados e pensionistas cujo agregado familiar 
aufira um rendimento mensal igual ou inferior ao ordenado mínimo nacional, a SonaeCom 
afirma que os elementos necessários para efectuar a “prova de vida” e o momento em que 
esta deverá ser efectuada deveriam constar da proposta de referência. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Reitera-se que qualquer contacto do assinante com o Grupo PT referente à linha (e não 
apenas ao fornecimento da ORLA) deve efectuar-se através da beneficiária 
(nomeadamente a alteração da titularidade do contrato, a adesão ao plano de reformados 
e pensionistas, a suspensão temporária, a activação de novos serviços e o apuramento de 
informação a transmitir ao serviço 118 e a constar nas listas telefónicas). Esta opção 
simplifica o relacionamento do assinante com o prestador de serviços. Assim, entende-se 
que a apresentação de provas documentais deverá ser efectuada junto da beneficiária, a 
qual será responsável pela validação dos documentos apresentados pelo cliente, os quais 
deverão ser remetidos ao Grupo PT, quando solicitados por este. 

Actualmente para que um cliente da PTC beneficie do plano de reformados e pensionistas 
é necessário apresentar cópia do bilhete de identidade e, anualmente, a declaração de 
rendimentos.  
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Releva-se ainda que o Regulamento do SFT (aprovado pelo Decreto-Lei nº 474/99, de 8 
de Novembro) foi revogado pela alínea j) do número 1 do artigo 127º da Lei nº 5/2004, 
sem prejuízo de se terem mantido em vigor, transitoriamente, algumas das disposições do 
Regulamento, que não conflituam com as obrigações estabelecidas através da ORLA. 

O ICP-ANACOM regista que o Grupo PT notou que a obrigatoriedade dos contactos serem 
efectuados através da beneficiária tem consequências na gestão dos centros de 
atendimento, esperando-se que se prepare com a maior celeridade para implementar os 
necessários ajustes. 

 

3.7.2 Implementação do realuguer da linha de assinante 

O processo de activação da ORLA inicia-se com a apresentação de pedido da beneficiária à 
empresa do Grupo PT por via electrónica, com base em manifestação de vontade expressa 
pelo assinante por qualquer meio, da qual constem informações suficientes para a sua 
identificação enquanto assinante da empresa do Grupo PT, incluindo o seu nome e número 
de telefone, em respeito pela legislação da protecção de dados pessoais e da privacidade. 
Sem prejuízo, a beneficiária deve exigir manifestação de vontade do assinante através de 
documento assinado por este, devendo a beneficiária enviar mensalmente às empresas do 
Grupo PT, nos termos a acordar entre ambos, todos os documentos relativos às activações 
da ORLA ocorridas nos trinta dias anteriores. As empresas do Grupo PT são obrigadas a 
disponibilizar a ORLA no máximo de cinco dias úteis contado da data da apresentação do 
pedido electrónico feito pela beneficiária nos termos suprareferidos. 

Recomenda-se que se envidem todos os esforços necessários para que o tratamento 
automático dos pedidos de implementação de ORLA seja realizado com sucesso. Caso se 
revele indispensável o tratamento manual, as empresas do Grupo PT devem adequar os 
recursos de forma a satisfazer todos os pedidos, atendendo à procura expectável.  

Sem prejuízo do direito a indemnização nos termos gerais, a beneficiária é responsável 
perante os assinantes e o Grupo PT pelas activações de ORLA efectuadas que não 
correspondam à vontade dos assinantes, nos seguintes termos: a) a beneficiária não pode 
exigir ao assinante o pagamento das chamadas efectuadas através da ORLA 
indevidamente activada; e b) a beneficiária deve indemnizar o Grupo PT por todos os 
custos por este suportado com a activação indevida da ORLA. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT menciona a necessidade de incluir, além do nome e número de telefone, o 
número de cliente para se poder identificar univocamente o titular do contrato e reitera a 
inviabilidade do tratamento totalmente automático dos pedidos de ORLA, atendendo à 
impossibilidade técnica de, com base no nome e número de telefone, identificar 
correctamente o titular do contrato.  

De uma forma geral, todas as respostas recebidas consideram que os procedimentos 
previstos no “acordo para a simplificação do processo de mudança de prestador de 
serviços” contribuem para a eficácia de processo. Para o Grupo PT, os operadores estariam 
obrigados, nos termos do referido acordo, a apresentar os pedidos de activação, por via 
electrónica, apenas após terem analisado e validado o seu conteúdo. Assim, os pedidos de 
activação abrangidos por este acordo seriam implementados imediatamente, nos cinco 
dias úteis após a sua recepção, sendo dispensável, aliás como referem também a SGC, a 
SonaeCom e a OniTelecom, o envio mensal, a essas empresas, de todos os documentos 
relativos às activações de pré-selecção ocorridas nos trinta dias anteriores, propondo o 
Grupo PT incluir esta disposição na proposta de referência, salvaguardando acordos entre 
as partes para outros procedimentos.  
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Nos casos de acessos ORLA indevidamente activados, o Grupo PT pretende que a 
impossibilidade da beneficiária facturar chamadas seja alargada à assinatura da linha de 
assinante e que a indemnização inclua, adicionalmente, as receitas não facturadas ao 
cliente (assinatura mensal e tráfego, quer da sua propriedade quer de empresas 
terceiras). 

A OniTelecom discorda da possibilidade do Grupo PT poder, na ausência dos documentos 
relativos à activação da ORLA, desactivar a ORLA, mencionando a possibilidade de 
ocorrência de um erro no envio, sendo que o Grupo PT poderia informar a beneficiária 
desse facto, a qual teria um prazo máximo (a fixar) para os repor. 

Para a OniTelecom, a indemnização por activação indevida da ORLA só deveria ocorrer nos 
casos em que a beneficiária seja responsável pela activação abusiva e refere ainda que os 
custos a indemnizar deveriam ser especificados. 

Para a SonaeCom, o Grupo PT deveria informar as beneficiárias dos serviços 
suplementares activos no acesso, inclusive referência ao plano de reformados e 
pensionistas. Com base nesta informação, a beneficiária poderia gerir as solicitações dos 
clientes relacionadas com o acesso, activação ou desactivação de serviços 
suplementares/facilidades de serviço. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Na decisão sobre os elementos mínimos a incluir na proposta de referência da ORLA, 
referiu-se que o processo de implementação da ORLA deve ser o mais célere e eficiente 
possível, pelo que as empresas do Grupo PT deverão desenvolver um sistema informático 
de recepção e tratamento automático de solicitações. Reconhece-se, não obstante que a 
implementação de um processo de tratamento automático dos pedidos de implementação 
de ORLA acarreta custos elevados, devendo a sua implementação ser precedida de uma 
análise custo/benefício.  

Considera-se, em qualquer caso que, num contexto com um elevado número de 
activações, o processamento automático é mais eficiente (sendo sempre mais célere, 
preciso e consistente que o tratamento manual) e tem custos operacionais menores, 
devendo o processamento manual ser reduzido. Neste âmbito, o ICP-ANACOM reitera a 
importância da automatização do processamento dos pedidos de implementação de ORLA, 
e acompanhará esta matéria. 

O ICP-ANACOM mencionou, na decisão sobre os elementos mínimos, que o assinante 
deverá fornecer informações suficientes para a sua identificação enquanto utilizador de 
determinada linha de assinante, da qual se destacou o número de telefone e o seu nome. 
Atendendo à proximidade entre os procedimentos de implementação da pré-selecção e os 
da ORLA, considera-se injustificada a pretensão de incluir o número de cliente para 
identificar univocamente o titular, o qual é interno a cada operador, dado que este 
requisito não é exigível no âmbito da pré-selecção. Sem prejuízo, as informações 
consideradas suficientes para a identificação do assinante em causa enquanto assinante da 
empresa do Grupo PT podem ser futuramente actualizadas, em consequência da redacção 
final do regulamento de selecção e pré-selecção. 

Considera-se positivo o “acordo para a simplificação do processo de mudança de prestador 
de serviços”. Poderá haver, no entanto, beneficiárias que não celebrem o acordo com o 
Grupo PT ou que o mesmo seja denunciado posteriormente. Assim, e atendendo 
igualmente à necessidade de garantir a segurança jurídica da alteração contratual 
associada, deve manter-se o SPD no que diz respeito ao envio às empresas do Grupo PT, 
com uma periodicidade mensal, nos termos a acordar entre este e as beneficiárias, de 
todos os documentos relativos às activações ORLA ocorridas nos trinta dias anteriores, 
salvo acordo entre as empresas que estabeleça procedimento diferente. Assim sendo, o 
SPD não prejudica o acordo entre os operadores relativamente a uma maior simplificação 
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de procedimentos e será valido para todos aqueles que não acordem regra distinta ou para 
aqueles que em momento posterior denunciem o acordo celebrado.  

A ORLA respeita apenas à linha de assinante, coexistindo com a pré-selecção e/ou o ADSL. 
Assim, é questionável que a beneficiária da ORLA possa, legitimamente, ser impedida de 
facturar as chamadas que tenha cursado quando esteja em vigor um contrato de 
prestação de serviços de comunicações electrónicas válida e legitimamente celebrado. Nos 
casos de activação indevida da ORLA, a indemnização é justificável quando a beneficiária, 
ou representantes ou entidades sub-contratadas por esta, é responsável (incluindo quando 
tal possa ocorrer por eventual negligência) pela activação abusiva, devendo a mesma 
entidade ficar impossibilitada de facturar e cobrar a mensalidade associada ao aluguer da 
linha. Tratando-se de ofertas que agreguem, num preço único, a linha de rede e tráfego, a 
beneficiária fica impossibilitada de facturar o valor total desse pacote. 

Nos casos em que o Grupo PT solicite à beneficiária a facturação e cobrança dos serviços 
abrangidos pela ORLA que não o acesso, deve por uma questão de transparência e 
eficiência comunicar à beneficiária os serviços activos na linha. Caso contrário não existe 
necessidade da beneficiária conhecer os serviços prestados pelos seus concorrentes. 

Quanto a eventuais erros de envio de documentos relativos à activação da ORLA, compete 
à beneficiária zelar pela sua minimização, não se afigurando necessário definir um prazo 
máximo para essa entidade repor os documentos em causa. Note-se que a beneficiária 
deve enviar mensalmente às empresas do Grupo PT os documentos relativos às activações 
da ORLA ocorridas nos trinta dias anteriores, podendo, entre o momento em que recebe 
os documentos e o momento em que os envia, verificar e corrigir quaisquer erros de 
envio. 

 

3.7.3 Alteração dos serviços 

Quando as empresas do Grupo PT estiverem a processar, numa determinada linha, um 
pedido de alteração de serviços, não devem ser rejeitados os pedidos subsequentes no 
âmbito da ORLA, desde que estes cumpram os requisitos estabelecidos na proposta de 
referência (nomeadamente, sendo compatíveis entre si) e sejam recebidos até cinco dias 
úteis após o anterior pedido. Deve-se integrar no apêndice C, do anexo 2, o formulário 
referente ao pedido de alteração de serviços e deve ser reservado, no formulário 
constante do Apêndice D, espaço para a assinatura de um representante da beneficiária. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT concorda com as alterações referentes aos formulários e solicita que os 
pedidos de activação ou cancelamento da ORLA e de alteração dos serviços sejam 
rejeitados até conclusão do processo de alteração de serviços, dado que não seria possível 
determinar o ponto da cadeia em que a requisição interna se encontraria, o que impediria 
a possibilidade de cancelar o processo em curso. Salienta, ainda, que os pedidos de 
alteração de serviços estariam relacionados com os serviços de retalho prestados sobre 
determinado acesso e não com alterações à própria ORLA.  

A OniTelecom e SonaeCom entendem que novos pedidos de alteração de serviços 
deveriam ser processados de imediato (para a SonaeCom, desde que tecnicamente 
possível), solicitando a supressão de um intervalo face ao anterior pedido. Referem, ainda, 
que as alterações de serviços deveriam ser sempre efectuadas através da beneficiária, por 
via electrónica, sem necessidade de envio de documentos assinados pelo cliente.  

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Quando o Grupo PT estiver a processar, numa determinada linha, um pedido de alteração 
de serviços, justifica-se, atendendo à necessidade de simplificar os processos e à 
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dificuldade técnica indicada pelo Grupo PT de cancelar o pedido anterior e reconhecida 
aliás pela SonaeCom, a rejeição dos pedidos subsequentes até cinco dias úteis após o 
anterior pedido. No entanto, entende-se não existirem motivos para rejeitar pedidos 
subsequentes, desde que estes cumpram os requisitos estabelecidos na proposta de 
referência, quando recebidos cinco dias úteis após o anterior pedido.  

Com vista à agilização dos processos, concorda-se que as alterações de serviços deverão 
ser efectuados por via electrónica. 

 

3.7.4 Cessação do serviço de realuguer da linha de assinante  

Nos casos em que o assinante solicite a cessação da ORLA à beneficiária, desde que esta 
informe a empresa do Grupo PT que disponibiliza a ORLA com uma antecedência razoável 
em relação à data convencionada com o assinante para a desactivação, essa empresa do 
Grupo PT deve ser responsabilizada pelo incumprimento dos prazos convencionados com o 
assinante no âmbito da desactivação da ORLA. Caso a cessação da ORLA seja solicitada 
junto do Grupo PT, este deve informar o assinante de que é a ele que compete informar a 
beneficiária dessa intenção.  

Devem ser apresentadas todas as possíveis causas de rejeição de pedidos no âmbito da 
ORLA. A simples alteração do número de telefone do assinante ou da titularidade do 
contrato (sem que o novo titular expressamente manifeste vontade de cessar a ORLA) e 
uma mera suspensão temporária da linha de rede não devem constituir motivos para 
cessação da prestação da ORLA. A cessação da prestação pela beneficiária (e não à 
beneficiária) do serviço de pré-selecção ou rede ADSL PT ao qual a ORLA estava 
associada, pode ser motivo para cessação da prestação da ORLA a essa beneficiária. 
Adicionalmente, as três situações de incumprimento do prazo de pagamento ao Grupo PT 
das facturas associadas à ORLA apenas fundamentam a cessação da ORLA, durante três 
meses, caso ocorram dentro do período de um ano. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT concorda com a proposta de informar o assinante, quando este o contacte 
para solicitar a cessação da ORLA, que este deverá contactar a beneficiária. Considera que 
a cessação automática e imediata da ORLA deveria ocorrer quando: a) alteração do 
número de telefone do assinante; b) alteração na titularidade do contrato de serviço 
telefónico acessível ao público em local fixo; c) suspensão temporária da linha de 
assinante; e d) ocorrência de três incumprimentos do prazo de pagamento à PTC das 
facturas associadas à ORLA.   

Sobre a alteração do número de telefone (resultante da alteração da tecnologia do acesso 
ou da morada ou, ainda, do pedido do cliente) constituir uma causa de cessação 
automática da ORLA, o Grupo PT menciona que o cliente teria sempre conhecimento das 
consequências do seu pedido, dando por isso o seu acordo implícito. Diferente seria o caso 
em que a alteração do número resultasse de iniciativa do Grupo PT ou de uma alteração 
do Plano Nacional de Numeração (PNN). 

O Grupo PT considera que a alteração do titular do contrato deveria ser suficiente para 
cessação automática da ORLA. Assim, com a transmissão da ORLA, para o novo assinante, 
poderia ocorrer uma situação em que este desconheceria a existência do serviço e dos 
serviços activados no acesso, ao que acresceria a ausência de um contrato entre cliente e 
beneficiária, o que inviabilizaria a facturação ao cliente pela beneficiária. Finalmente, 
menciona que o SPD implicaria uma mudança do processo de alteração do titular, na 
medida em que passaria a ser necessário prever a manutenção de todos os serviços 
associados a determinado acesso, mesmo que prestados por outras empresas que não as 
do Grupo PT. 
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Sobre a suspensão temporária, o Grupo PT menciona que nenhum serviço será prestado 
sobre o acesso não fazendo, assim, sentido manter activa a ORLA.  

Em relação ao prazo de pagamento, o Grupo PT entende que a perda de direito à ORLA 
deveria ocorrer para três situações de incumprimento sem delimitação temporal, isto é 
independentemente dessas ocorrerem num período de um ano. 

A Vodafone, a OniTelecom, o Grupo PT e a SonaeCom, consideram que deveria ser 
definida a antecedência razoável em relação à data convencionada com o assinante para a 
desactivação (para a OniTelecom deveria ser seguido o previsto nos artigos 9º e 10º do 
projecto de regulamento da selecção e pré-selecção15), tendo o Grupo PT e a OniTelecom 
sugerido o prazo de cinco dias úteis, enquanto, a SonaeCom e a OniTelecom entendem 
que a cessação da ORLA deveria depender de uma ordem nesse sentido, da beneficiária 
cessante que teria um prazo, para a SonaeCom, de dez dias úteis para a realizar. A 
OniTelecom, refere, ainda que a proposta de referência deveria ser alterada (no ponto 3 
do Anexo 2) para permitir ao assinante cessar a ORLA junto da nova beneficiária. 

A SGC considera que a cessação da ORLA, a favor do Grupo PT, deveria estar dependente 
da boa cobrança, por parte da beneficiária, de eventuais dívidas de comunicações do 
cliente em questão.  

Por último, a SonaeCom e a OniTelecom solicitam que a proposta de referência (ponto 5 
do anexo 2) seja reformulada no sentido de pedidos de activação de ORLA recebidos na 
decorrência da implementação de um pedido de cessação, não sejam rejeitados e fiquem a 
aguardar activação assim que a cessação estiver concluída.  

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

É injustificável que a alteração do número de telefone possa constituir, por si, motivo para 
fim da prestação da ORLA, quer esta alteração seja resultante de alterações tecnológicas, 
de morada, de pedido do cliente, de iniciativa do Grupo PT ou de alterações no PNN. 

Do mesmo modo, considera-se que a simples alteração da titularidade do contrato de 
serviço telefónico acessível ao público em local fixo, sem que o novo titular manifeste 
expressamente a sua vontade de cessar a ORLA, não deverá constituir motivo para fim da 
prestação da ORLA. A este propósito, releva-se que, de acordo com a Especificação de 
Pré-selecção, nos casos em que ocorra a transmissão da posição contratual do cliente do 
prestador de acesso directo, mantêm-se inalterados os contratos de pré-selecção, salvo 
indicação expressa do novo assinante em contrário. Neste âmbito, releva-se que a 
alteração da titularidade do contrato deverá ser efectuada através da beneficiária, não 
sendo válido o argumento que o cliente poderia desconhecer a existência do serviço, 
atendendo a que os intervenientes agem de boa fé. 

Em relação à suspensão temporária, entende-se que a cessação automática e imediata da 
ORLA não tem fundamento, já que o serviço será retomado, constituindo um transtorno 
para o cliente a necessidade de reactivar a ORLA. A suspensão temporária da linha é 
possível nos mesmos termos e condições em que é disponibilizada aos clientes do Grupo 
PT (actualmente é possível, por exemplo, no caso da PTC, e segundo o serviço de apoio ao 
cliente, uma suspensão temporária gratuita, por ano civil, pelo prazo máximo de quatro 
meses). Reitera-se que qualquer contacto do assinante com o Grupo PT referente à 
suspensão temporária deve efectuar-se através da beneficiária.  

Em conformidade com a Deliberação de 29/04/05, a perda do direito à ORLA por parte da 
beneficiária ocorre se esta incumprir três vezes durante um ano o prazo de pagamento à 
PTC das facturas relativas à ORLA, esperando-se que as partes ajam de boa fé e que este 

                                            
15 Vide http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=157990
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não seja um comportamento reiterado. O ICP-ANACOM acompanhará esta matéria, 
podendo, caso se justifique, reavaliar a mesma. 

Com o objectivo de aproximar os procedimentos da ORLA aos da pré-selecção e atendendo 
a que o projecto de regulamento de selecção e pré-selecção estabelece o prazo de cinco 
dias úteis para desactivar a pré-selecção, a contar da data de apresentação do pedido de 
desactivação feito pelo prestador pré-seleccionado, considera-se positiva a definição da 
antecedência razoável em cinco dias úteis (isto sem prejuízo de este se actualizar 
futuramente em consequência da alteração do regulamento de selecção e pré-selecção).  

Atendendo ainda ao projecto de regulamento da selecção e pré-selecção, no qual se refere 
que a “desactivação da pré-selecção ocorre mediante denúncia do respectivo contrato 
junto do prestador pré-seleccionado (PPS), a qual deve ser transmitida ao prestador de 
acesso directo (PAD) no prazo de 2 dias úteis”, entende-se que a beneficiária cessante 
deverá comunicar a ordem de desactivação no prazo de dois dias úteis (isto sem prejuízo 
de este se actualizar futuramente em consequência da alteração do regulamento de 
selecção e pré-selecção). 

Dado que as beneficiárias conhecem o motivo de rejeição do pedido, nos casos em que 
estes sejam rejeitados por ainda não ter decorrido o período de implementação da 
cessação da ORLA, a beneficiária deve reiterar o pedido de implementação da ORLA no 
final desse prazo. 

Não se identificam motivos para que a cessação da ORLA dependa da boa cobrança de 
eventuais dívidas. De facto, a ORLA é activada com base num contrato celebrado entre a 
beneficiária e o consumidor. O incumprimento desse contrato não implica necessariamente 
a cessação da ORLA, devendo o mesmo ser apreciado no quadro das normas que regulam 
a execução e cumprimento dos contratos, salvaguardadas as especificidades decorrentes 
do regime das comunicações electrónicas. Assim, o incumprimento contratual do 
consumidor poderá determinar, por exemplo, que a beneficiária da ORLA, nos termos do 
artigo 52º da Lei nº 5/2004, rescinda o contrato e faça uso dos meios judiciais ou extra-
judiciais adequados para obter a satisfação do seu direito. 

Nos casos em que a beneficiária factura e cobra os serviços a pedido de uma terceira 
entidade, conforme definido na Deliberação de 29/04/05, as condições dessa facturação e 
dessa cobrança devem ser definidas num acordo entre a beneficiária e a terceira entidade. 
Assim, a não cobrança dos serviços em questão deve ser analisada à luz desse acordo. 

Uma vez que as beneficiárias conhecem as causas de rejeição dos pedidos, nos casos em 
que os pedidos forem recusados porque o Grupo PT está a processar um pedido de 
cessação de ORLA, a beneficiária deve reiterar o seu pedido após cinco dias úteis. 
Procedimento diverso tenderia a acrescentar complexidade desnecessariamente no 
contexto do processo de activação da ORLA. 

 

3.7.5 Rejeição de pedidos 

A PTC enuncia, de forma não taxativa, casos (incluindo serviços incompatíveis) em que 
seria admitido rejeitar pedidos no âmbito da ORLA. Por questões de certeza e regular 
funcionamento dos processos, esse elenco deve contemplar todas as possíveis causas de 
rejeição de pedidos. 

A. Respostas recebidas 

Para a Vodafone, OniTelecom e SonaeCom, seria fundamental a definição exaustiva das 
causas de rejeição de pedidos de activação de ORLA e para a OniTelecom e SGC seria 
necessário uma definição dos “serviços incompatíveis”. Em particular, a OniTelecom 
menciona que a decisão deveria referir, conforme mencionado no relatório de análise do 
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ICP-ANACOM à proposta de referência, que não pode constituir causa de rejeição o não 
envio de formulário válido de comprovativo do pedido. Considera, ainda, que a causa 
“dados do assinante inválidos ou incompletos” deveria ser suprimida atendendo o recente 
“Acordo para a simplificação do processo de mudança de prestador de serviços”. 

Para a SonaeCom, seria essencial definir detalhadamente as situações que podem originar 
recusas de pedidos de activação, sugerindo, que a listagem apresentada no ponto 6 do 
Anexo 2 da proposta de referência seja alterada, atendendo: a) ao acordo para a 
simplificação da mudança de prestador de serviço; b) a que as incoerências do nome não 
deveriam ser causa de recusa de pedidos de activação; e c) que os pedidos de 
implementação ou de alterações em processamento não deveriam ser motivo de recusa, 
sendo que nestes casos os pedidos de activação deveriam ficar a aguardar a conclusão dos 
pedidos em processamento. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Considera-se que, por questões de certeza e regular funcionamento dos processos, a 
proposta de referência deve contemplar todas as possíveis causas de rejeição de pedidos 
no âmbito da ORLA, esclarecendo-se, neste contexto, que os serviços são incompatíveis 
quando a existência de um impossibilita do ponto vista técnico a existência do outro. A 
listagem das possíveis causas de rejeição de pedidos no âmbito da ORLA deverá ser 
validada pelo ICP-ANACOM, que, caso considere necessário, poderá alterar a mesma. 

Considera-se que erros na identificação do cliente podem ocorrer, mantendo-se válidos, 
por conseguinte, os dados do assinante incompletos. Relativamente aos pedidos de 
implementação ou de alterações em processamento reitera-se que, quando o Grupo PT 
estiver a processar, numa determinada linha, um pedido de alteração de serviços, 
justifica-se, atendendo à necessidade de simplificar os processos e à dificuldade técnica de 
cancelar o pedido anterior, reconhecida aliás pela SonaeCom, a rejeição dos pedidos 
subsequentes até cinco dias úteis após o anterior pedido. 

 

3.7.6 Outras questões 

A. Respostas recebidas 

Para SonaeCom e OniTelecom, a proposta de referência seria omissa nos procedimentos a 
observar para suspensão do serviço (nomeadamente, para a OniTelecom, nos casos de 
incumprimento contratual), a pedido do cliente ou da beneficiária, salientando a 
SonaeCom, em particular, a necessidade de definir mecanismos que permitam a gestão de 
dunnings (é exemplo de uma situação de dunning o caso em que o cliente, após ter visto o 
seu serviço suspenso por falta de pagamento, se dirige ao Multibanco e efectua o 
pagamento) e sugerindo a OniTelecom disposições semelhantes às do Grupo PT para os 
seus clientes. 

A OniTelecom considera que a decisão final deveria determinar o acesso aos sistemas de 
informação do Grupo PT (para efeitos de informação sobre ofertas de serviços associados 
à linha, chamada não elegíveis, serviços suplementares activados, activação da ORLA e 
provisão de serviços, operação e manutenção, gestão de avarias e facturação). 

A mesma entidade considera que deveria existir a possibilidade de activação simultânea 
da ORLA, da pré-selecção e do serviço grossista Rede ADSL PT.  

Para a OniTelecom, a proposta de referência deveria (no 4º parágrafo do ponto 2 do anexo 
2) garantir a inexistência de interrupção do serviço de pré-selecção motivada pela 
implementação da ORLA. 
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B. Entendimento do ICP-ANACOM 

As eventuais situações de dunning relacionam-se com a relação entre as beneficiárias e os 
consumidores. Consequentemente, as mesmas devem ser geridas pelas beneficiárias. 

As beneficiárias têm acesso a toda a informação relevante em termos de facturação e 
cobrança. No respeitante à gestão de avarias o processo de tratamento das mesmas está 
previsto na proposta de referência (ponto 3 do anexo 3), considera-se não existirem 
motivos nem necessidade de informação adicional. Considera-se, ainda, que a 
possibilidade de operadores concorrentes acederem aos sistemas de informação do Grupo 
PT seria uma medida desproporcional.  

Nos elementos mínimos da proposta de referência, a possibilidade de adesão simultânea 
da ORLA e da pré-selecção surge no âmbito da aproximação dos procedimentos entre 
ambas as ofertas. Sem prejuízo, não se encontra motivos para excluir a possibilidade de 
solicitação simultânea da ORLA e adesão à rede ADSL. 

Concorda-se com a possibilidade de activação simultânea da ORLA e da pré-selecção e do 
acesso à internet em banda larga, incluindo quando o serviço é suportado em linha 
desagregada na modalidade de acesso partilhado. No entanto, conforme mencionado no 
relatório da consulta aos elementos mínimos, se a desagregação do lacete local for 
solicitada subsequentemente à activação da ORLA, obviamente a ORLA será cancelada, 
uma vez que a entidade que solicita a ORALL (desde que não pertença ao Grupo PT) não 
tem qualquer obrigação de realugar a linha de assinante.  

Considera-se que a implementação da ORLA não deverá conduzir a uma interrupção do 
serviço de pré-selecção, devendo a proposta de referência (no ponto 2 do anexo 2) ser 
alterada em concomitância.  

 

3.8 Procedimentos de Gestão, Operação e Manutenção 

O plano de previsões do número de acessos ORLA deverá ser apresentado na última 
semana de Dezembro de cada ano, no sentido da promoção de um adequado planeamento 
e optimização dos recursos necessários à evolução da oferta. 

 

3.8.1 Planeamento e previsões 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT reitera a importância de conhecer os planos de previsão de procura em Junho, 
por razões de planeamento da rede e de orçamentação. Compreende, no entanto, a 
posição do ICP-ANACOM, apresentando uma alternativa para o período inicial da oferta. 
Assim, a partir do momento em que as beneficiárias queiram recorrer a esta oferta, 
deveriam apresentar planos trimestrais previsionais, os quais deveriam ser revistos 
mensalmente. A partir de 2006, as beneficiárias apresentariam os planos previsionais 
anuais em Junho. 

Para a OniTelecom, seria desnecessário o envio do plano de previsões de activações do 
acesso ORLA, dado que não existiria obrigação semelhante na pré-selecção ou na 
portabilidade e esta não seria relevante no investimento do Grupo PT. Esta obrigação, a 
existir, e atendendo à inexistência de data concreta para implementação da ORLA, só 
deveria (tal como refere também a SonaeCom) iniciar-se decorridos, no mínimo, seis 
meses desde a implementação da ORLA. A SonaeCom entende ainda que um eventual 
incumprimento do planeamento não deveria ter impactos nas penalizações por 
incumprimento dos níveis de qualidade. 
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A OniTelecom e a SonaeCom consideram que a migração dos clientes com pré-selecção 
(para a SonaeCom deveriam ser, igualmente, incluídos os clientes com acessos ADSL), nos 
casos em que exista solicitação para tal, não deveria ultrapassar os dois meses.  

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM concorda que o Grupo PT, à semelhança do se verifica noutras ofertas, 
deve conhecer os planos de previsões das beneficiárias no sentido de se promover um 
adequado planeamento e optimização dos recursos necessários à evolução da oferta, pelo 
que a sua periodicidade será anual. 

O argumento segundo o qual inexistiria uma data concreta para a implementação efectiva 
da ORLA não colhe, visto que essa data corresponde a dez dias úteis após a data da 
decisão final do ICP-ANACOM sobre alterações à proposta de referência. 

Neste contexto, tendo em conta que as beneficiárias terão melhor capacidade previsional 
decorridos alguns meses de actividade ORLA, reitera-se que o plano de previsões deve ser 
apresentado até ao final do 1º trimestre de 2006, sem prejuízo de futura reapreciação do 
calendário de apresentação do plano de previsões em sede de revisão anual da proposta 
de referência. 

Quanto ao prazo de migração dos clientes com pré-selecção ou com acessos ADSL para a 
ORLA, o ICP-ANACOM esclarece que está previsto para 100% dos casos o prazo de cinco 
dias úteis, contados desde a recepção pelas empresas do Grupo PT de solicitação de 
implementação da ORLA e a informação à beneficiária da sua implementação. 

 

3.8.2 Gestão de avarias 

Sem prejuízo de o Grupo PT necessitar de ter acesso às instalações do assinante quando a 
avaria se localize nas instalações do mesmo, o processo deve ser conduzido pela 
beneficiária, não devendo o Grupo PT contactar directamente o cliente. Assim, deve ser a 
beneficiária a informar o cliente da deslocação dos colaboradores do Grupo PT às suas 
instalações, devendo o Grupo PT previamente informar a beneficiária, em conformidade. O 
prazo para que a beneficiária confirme, junto do Grupo PT, o fim de uma avaria, deve ser 
vinte e quatro horas. 

A. Respostas recebidas 

Para o Grupo PT, a reparação de avarias com a beneficiária como intermediária seria 
ineficiente, gerando mais lentidão, maior complexidade na gestão das equipas técnicas e 
necessidade de definir novos procedimentos de atendimento, aumentando 
consequentemente a indisponibilidade do serviço e reduzindo a sua qualidade. 

Nos casos em que seja necessário a deslocação às instalações do cliente, a OniTelecom 
entende que deveria definir-se um prazo mínimo de aviso à beneficiária. Entende ainda 
que a proposta de referência deveria ser modificada, dado não considerar razoável que a 
beneficiária seja obrigada a disponibilizar informação suficiente que conduza à detecção e 
diagnóstico da avaria, sendo que esta só poderá disponibilizar a informação que detém 
(podendo esta ser ou não suficiente). Refere, também, que a beneficiária só poderá 
certificar se a avaria existe (e que existindo não reside na sua rede), se dispuser de meios 
de diagnóstico aos quais só o Grupo PT teria acesso. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM reitera a necessidade de, quando a avaria se localizar nas instalações do 
assinante, o processo conducente à sua resolução dever ser conduzido pela beneficiária, 
sem prejuízo do Grupo PT necessitar de aceder às instalações do assinante.  
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Referindo o Grupo PT que a gestão das suas equipas seria mais complexa, sendo 
necessária a definição de novos procedimentos de atendimento, espera-se que esteja já a 
trabalhar no sentido da preparação desses procedimentos. Em todo o caso, é expectável 
que o Grupo PT continue o seu esforço no sentido de diminuir eventuais ineficiências, 
sendo consensual que se privilegie o contacto directo, na generalidade dos casos, entre o 
cliente e a beneficiária. 

Neste contexto, mantém-se que deve ser a beneficiária a informar o cliente da deslocação 
dos colaboradores do Grupo PT às suas instalações, devendo o Grupo PT previamente 
informar a beneficiária, em conformidade. Neste sentido, concorda-se com a definição de 
um prazo mínimo de notificação do Grupo PT à beneficiária da deslocação dos 
colaboradores do Grupo PT às instalações do assinante, considerando-se razoável um 
prazo de quarenta e oito horas, o qual possibilita que a beneficiária, querendo, possa 
também estar presente. É de notar que, nos casos em que a reparação de uma avaria 
envolva a deslocação de colaboradores do Grupo PT às instalações dos consumidor, o 
prazo de notificação dessa deslocação não deve ser contabilizado no âmbito do parâmetro 
de qualidade de serviço “Prazo de reparação de avarias”. 

O ICP-ANACOM considera que embora a informação a disponibilizar pela beneficiária ao 
Grupo PT possa, por si, só não ser suficiente para conduzir à fácil detecção e diagnóstico 
de uma avaria, toda a informação relevante disponível deve ser disponibilizada. 

 

3.8.3 Planeamento de trabalhos na rede 

As acções ou operações de manutenção na rede PT que possam provocar interrupções ou 
suspensões temporárias de serviços prestados no âmbito da ORLA, deverão ser 
efectuadas, sempre que possível, em data previamente acordada entre o Grupo PT e a 
beneficiária. 

A. Respostas recebidas 

A OniTelecom considera que, no caso de trabalhos de manutenção, as operações deveriam 
ser sempre realizadas em data acordada com a beneficiária e que estas deveriam ser-lhe 
comunicadas com antecedência mínima de cinco dias úteis. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM considera que as acções ou operações de manutenção na rede PT que 
possam provocar interrupções ou suspensões temporárias de serviços prestados no âmbito 
da ORLA, deverão ser efectuadas em data acordada entre a beneficiária e o Grupo PT. 

 

3.9 Parâmetros de qualidade, objectivos de desempenho e compensações por 
incumprimento 

3.9.1 Definição de parâmetros de qualidade de serviço e objectivos de 
desempenho 

A expressão “indicador”, utilizada no âmbito da medição da qualidade de serviço, deve ser 
substituída por “parâmetro”. A definição do PQS1 (prazo de reparação de avarias) e PQS2 
(taxa de avarias por linha de acesso) deve ser alterada em conformidade com o disposto 
na Deliberação do ICP-ANACOM de 29/04/05. Quanto às reclamações expurgadas da 
contagem do parâmetro PQS3 (queixas sobre incorrecções nas facturas), deve o Grupo PT 
guardar, pelo período mínimo de três anos, contados a partir do último dia do ano civil a 
que se reportam, e para cada uma das reclamações expurgadas, documentos 
comprovativos da não fundamentação das reclamações e ou prova de que as mesmas não 
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são imputáveis ao Grupo PT. Onde se lê “Os indicadores e os níveis de qualidade dos 
serviços prestados no âmbito da presente Oferta (...) encontram-se especificados no 
Anexo 3” deve ler-se “Os parâmetros e os objectivos de desempenho no âmbito da 
presente Oferta (...) encontram-se especificados no Anexo 4”. O objectivo de desempenho 
aplicável ao PQS4 (prazo de satisfação de solicitações de implementação, alteração ou 
cessação de ORLA), deve referir-se a 100% das observações. Os objectivos de 
desempenho aplicáveis ao PQS1 (prazo de reparação de avarias) e PQS6 (tempo de 
resposta a reclamações na facturação), devem reportar-se, não à média, mas ao pior 
registo das, respectivamente, 90% e 95% melhores observações.  

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT entende que a definição que propôs para o PQS2 (taxa de avaria por linha de 
acesso), seria mais proporcional face à proposta pelo ICP-ANACOM e permitiria aferir uma 
eventual discriminação entre as empresas do grupo e as beneficiárias, acrescentando que 
problemas de interligação de redes afectariam apenas o tráfego, enquanto a ORLA se 
refere ao acesso. Sobre o objectivo de desempenho do PQS6 (tempo de resposta a 
reclamações na facturação), o Grupo PT não entenderia a aplicação do pior caso em 95% 
das melhores ocorrências, dado que a eficácia do procedimento que o parâmetro mede 
teria associados mecanismos já existentes, como o pagamento de juros de mora. 

A SonaeCom e a OniTelecom consideram que os objectivos de qualidade deveriam 
aproximar-se aos níveis de qualidade que o Grupo PT assume perante os seus clientes de 
retalho, enquanto a SGC refere que devem ser mais exigentes, visto que a beneficiária 
necessitaria de contactos adicionais com o cliente. 

Para a OniTelecom, a adopção dos parâmetros e objectivos de qualidade definidos no 
âmbito do serviço universal seria essencial, atendendo à sua importância no contexto da 
ORLA, e deveriam ser desde já fixados. A proposta de referência deveria, ainda, a seu ver, 
incluir outros parâmetros, como a percentagem de pedidos rejeitados, a percentagem de 
acessos com avarias repetidas e a satisfação de pedidos de migração de ORLA para outras 
ofertas grossistas (em particular a OLL). O mesmo operador refere ainda, a importância na 
harmonização do cálculo dos parâmetros como recomendado pelo ETSI e com o disposto 
no regulamento nº 46/2005 sobre qualidade de serviço, sugerindo como unidade de 
medida, dias de calendário. Considera também que a definição do PQS5 não seria a mais 
correcta, porque o parâmetro deveria corresponder ao tempo que decorre entre o final do 
período a que respeitam os dados e a sua data de envio efectiva. Relativamente à 
definição do PQS5, a SonaeCom, menciona que o mesmo deveria ter um valor objectivo 
de horas. 

No entender da OniTelecom e da SonaeCom a base de incidência das observações 
deveriam reportar-se a 100% das ocorrências (ou, segundo a Onitelecom, 95% ou 100% 
para o PQS1) e os objectivos de desempenho deveriam ser alterados, propondo, assim 
para o: (i) PQS1 (Prazo de reparação de avarias) 12 horas úteis (SonaeCom) e 9 a 12 
horas corridas em dias úteis ou 24 a 36 horas corridas nos fim de semana e feriados 
(OniTelecom); (ii) PQS5 (Prazo de envio dos dados necessários à factura e à cobrança da 
mensalidade e serviço abrangidos) 2 horas (SonaeCom) e 24 horas corridas (OniTelecom); 
e (iii) PQS6 (Tempo de resposta a reclamação na facturação) 10 horas úteis. Finalmente a 
SonaeCom propõe, ainda, para o PQS3 (Queixas sobre incorrecções nas facturas) 0.03%, 
para o PQS4 (Prazo de satisfação de solicitação de implementação, alteração ou cessação 
da ORLA) 5 horas úteis, para o PQS2 (Taxa de avarias por linha de acesso) o objectivo 
deveria corresponder aos compromissos que as empresas notificadas assumem perante os 
seus clientes e para o PQS7 (Grau de disponibilidade da linha de assinante) ao praticado 
pela empresas notificada. 

A SonaeCom propôs ainda a adição de dois parâmetros: (i) prazo de satisfação de 
solicitações de implementação, alteração ou cessação de serviços 
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suplementares/facilidades de serviço associadas à ORLA; e (ii) prazo de comunicação de 
alteração de condições associadas aos serviços e funcionalidades de serviço abrangidas na 
ORLA. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM reitera que a definição dos parâmetros PQS1 e PQS2 deve ser alterada em 
conformidade com o disposto na Deliberação de 29/04/05 referente aos elementos 
mínimos da proposta de referência, salientando-se que a definição estabelecida pelo ICP-
ANACOM possibilita aferir a não discriminação entre as empresas do Grupo PT e as 
beneficiárias em termos de contagem dos tempos. Neste contexto, reitera-se ainda que a 
medição do tempo em dias úteis ao invés de dias de calendário é perfunctória, uma vez 
que não tem impacto sobre o nível de penalização aplicável. 

A definição do objectivo de desempenho estabelecido no SPD para o PQS1, reporta-se ao 
pior dos registos para 90% das observações. Atendendo às posições manifestadas pelas 
beneficiárias e à importância da reparação de avarias no sentido de se garantir níveis de 
qualidade aceitáveis para o utilizador final, o ICP-ANACOM considera que o objectivo do 
PQS1 (prazo de reparação de avarias) deve reportar-se ao pior dos registos para 95% das 
melhores observações (e não a medições obtidas para 90% das observações), ajustando-
se o valor-objectivo proporcionalmente à variação da base de incidência das observações.  

Conforme mencionado no SPD a definição do PQS1 (prazo de reparação de avarias) deve 
ser alterada em conformidade com o disposto na Deliberação do ICP-ANACOM de 
29/04/05, segundo a qual, este corresponde ao tempo em horas consecutivas, que 
decorre desde o momento em que uma avaria válida na rede das empresas do Grupo PT 
ou em qualquer outra rede pública a ela interligada envolvia nas comunicações elegíveis 
para o cálculo do parâmetro, é participada pela beneficiária da ORLA aos serviços das 
empresas do Grupo PT até ao restabelecimento completo do serviço, devendo o objectivo 
de desempenho ser revisto em conformidade. 

De acordo com os dados mais recentes da PTC, em 2004, no retalho, 80% das avarias do 
serviço telefónico em local fixo foram resolvidas em tempo menor ou igual a setenta e 
uma horas e 95% em tempo menor ou igual a cento e sessenta e nove horas. Atendendo 
à importância para o utilizador de ver o tempo de indisponibilidade do serviço minimizado 
e, considerando que os níveis de desempenho grossistas são, regra geral, mais exigentes 
(para se manter os níveis de desempenho no retalho), entende-se que o PQS1 deve ser 
quarenta e oito* horas consecutivas.  

Por outro lado, relativamente ao PQS5, o ICP-ANACOM entende que o seu objectivo 
deverá ser medido numa unidade de dias (e não de horas) porque o cumprimento desse 
prazo envolve todo um trabalho de recolha e manipulação de todos os registos de 
chamada correspondentes a todas as chamadas efectuadas por todos os clientes finais a 
serem facturadas pela beneficiária e subsequente envio a esta. 

 

 

 

 

 

 

* Por lapso, na anterior versão deste relatório, publicada a 15.12.2005, lia-se sessenta e duas horas 
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Assim, estabelecem-se os seguintes objectivos de desempenho aplicáveis aos parâmetros 
de qualidade de serviço: 

Tabela 3. Parâmetros de qualidade e objectivos de desempenho (mensais) 

Parâmetros Objectivo 
Ocorrência 

(%) 

PQS1 – Prazo de reparação de avarias 
48 horas 

consecutivas 
95 

PQS2 – Taxa de avarias por linha de acesso 16% 100 

PQS3 – Queixas sobre incorrecções nas facturas 0,8% 100 

PQS4 – Prazo de satisfação de solicitações de 
implementação, alteração ou cessação da ORLA 

5 d.u. 100 

PQS5 – Prazo de envio dos dados necessários à facturação 
e à cobrança da mensalidade e dos serviços abrangidos 

10 d.u. 100 

PQS6 – Tempo de resposta a reclamações na facturação 30 d.u. 95 

PQS7 – Grau de disponibilidade da linha de assinante 99,5% 100 

O ICP-ANACOM não considera justificável a adição dos parâmetros sugeridos pela 
SonaeCom, relativos a implementação, alteração ou cessação de serviços ou 
funcionalidades associadas à ORLA, por entender que os resultados associados aos 
mesmos já se encontram abrangidos no PQS5 (prazo de satisfação de solicitações de 
alteração de ORLA). 

 

3.9.2 Penalizações por incumprimento 

A penalização por incumprimento do PQS4, deverá ser reformulada: até 10 dias úteis de 
incumprimento, a penalização deve corresponder a um desconto de 50% sobre a 
mensalidade ORLA, após o que corresponderá ao valor obtido através da fórmula indicada 
na proposta de referência para este parâmetro.  

Relativamente ao grau de disponibilidade da linha, um incumprimento deverá ser objecto 
de penalização, devendo a compensação por incumprimento do PQS7 (grau de 
disponibilidade da linha de assinante) ser calculada a partir da seguinte fórmula (onde G é 
a diferença entre o número potencial de horas de funcionamento da linha e o número de 
horas de funcionamento): 

 

O Grupo PT deve vincular-se ao pagamento das penalizações por incumprimento, desde 
que a beneficiária tenha fornecido os planos de previsões dos serviços, 
independentemente da beneficiária encontrar-se, ou não, em falta ou atraso no 
pagamento dos serviços que lhe são prestados pelo Grupo PT no âmbito da ORLA.  

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT não concorda com a imposição de uma penalização por incumprimento do 
PQS7 (grau de disponibilidade da linha de assinante), dado que esta constituíria uma 
dupla penalização, porque a disponibilidade estaria relacionada com a reparação de 
avarias, a qual já estaria contemplada com penalização pelo incumprimento do PQS1. 
Menciona, igualmente, que a ORLA envolve comutação e outros serviços com uma 
diversidade de causas de indisponibilidade, algumas das quais não controladas pelo grupo. 

O Grupo PT discorda ainda da obrigatoriedade de proceder ao pagamento de penalizações 
por incumprimento quando a beneficiária tiver pagamentos em atraso ou falta (isto sem 
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prejuízo de a beneficiária poder compensar os valores devidos por penalizações por 
incumprimento quando pagasse as facturas em dívida). Menciona, ainda, discordar do 
pagamento das penalizações por incumprimento dos níveis de desempenho dos 
parâmetros de qualidade quando as beneficiárias não tenham fornecido os planos de 
previsão da procura.  

A OniTelecom, a SonaeCom e a Vodafone defendem a aplicação de penalizações 
dissuasoras. A SonaeCom, em particular, menciona que não seria aceitável que as 
penalizações apresentem como limite o preço dos serviços em causa, em todos os 
parâmetros de serviço definidos na oferta, discordando a OniTelecom da ausência de 
qualquer penalização para o incumprimento dos parâmetros PQS2 (taxa de avarias por 
linha de acesso), PQS3 (queixas sobre incorrecções nas facturas) e PQS6 (tempo de 
resposta a reclamações na facturação). A OniTelecom e a SonaeCom mencionam ainda 
que as penalizações a nível grossista deveriam ser mais elevadas que a nível retalhista, 
dado que seria necessário compensar a beneficiária e o cliente final.  

A OniTelecom discorda que o pagamento de compensações esteja dependente do envio 
dos planos de previsões dos serviços a contratar, já que nem sempre seria possível à 
beneficiária fornecer tais planos com fiabilidade e a antecedência estabelecida. Questiona, 
igualmente a garantia de confidencialidade dos dados, atendendo a que a PTC acumula as 
funções de grossista e retalhista. Neste âmbito, entende que a ausência dos planos de 
previsões só faria sentido para os casos de activação de serviço nada tendo a ver com as 
interrupções de serviço e com a degradação da qualidade de serviço. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista os pedidos, pelas beneficiárias de aumento das penalizações 
definidas no SPD. Atendendo à fase embrionária da oferta, entende-se que a reformulação 
da penalização correspondente ao PQS4 e a introdução de uma penalização relativa ao 
PQS7, tal como proposto no SPD, deverá ser suficiente, numa fase inicial, para estimular o 
cumprimento dos objectivos de desempenho estabelecidos. 

O ICP-ANACOM reitera que a entrega pela beneficiária, ao Grupo PT, dos planos de 
previsão, permitirá a estes um correcto planeamento e optimização dos recursos 
necessários ao fornecimento da ORLA, pelo que se entende que as empresas do Grupo PT 
se devem vincular ao pagamento das compensações, desde que a beneficiária tenha 
fornecido os planos de previsão dos serviços. 

Reitera-se que a dependência entre o pagamento de compensações pelo Grupo PT e a não 
existência de dívidas pelas beneficiárias, não faz sentido até porque, frequentemente, as 
dívidas podem ser contestadas e o procedimento de certificação da existência de dívida e 
do seu valor tende a ser moroso. 

 

3.10 Facturação e cobrança a assinantes 

Caso as empresas do Grupo PT solicitem que a beneficiária proceda à facturação e à 
cobrança dos serviços abrangidos na ORLA que não o acesso, devem ressarci-la pelos 
custos e pelo risco de cobrança em que venha a incorrer na facturação e na cobrança dos 
serviços em questão. 

A. Respostas recebidas 

O Grupo PT considera necessário definir que as condições razoáveis de facturação e 
cobrança seriam as que não ultrapassem os custos incorridos pelo Grupo PT com a mesma 
actividade, sugerindo como referência as condições definidas na proposta de referência de 
interligação. 
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A Vodafone concorda com o SPD, porque não faria sentido transferir o risco de não 
cobrança para a beneficiária, quando o serviço em questão não é a assinatura mensal 
cobrada ao cliente.  

A OniTelecom e SGC consideram que risco de não cobrança não deveria ser suportado pela 
beneficiária, excepto (para a OniTelecom) se as partes o acordarem. A SGC menciona, no 
entanto, que apesar de discordar da medida, concorda com a possibilidade das 
beneficiárias facturarem um custo de facturação e cobrança ao Grupo PT e que nos casos 
em que as mensalidades não forem liquidadas pelos clientes finais não deveriam ser 
devidas pela beneficiária. Refere, ainda, que a beneficiária deveria poder solicitar ao Grupo 
PT a suspensão de clientes incobráveis, a qual deveria impossibilitar a cessação ou 
migração da ORLA e que no caso de pagamentos em atraso, na facturação de 
equipamentos com montantes elevados, deveria ainda ser possível efectuar a sua retoma. 

A SonaeCom salienta que a proposta de referência não prevê o envio de informação de 
facturação sobre os serviços ADSL, referindo que tais serviços poderão ser fornecidos pelo 
Grupo PT, e assim, a facturação e cobrança poderiam ser efectuadas pela beneficiária. 
Menciona que a informação relativa aos serviços facturados por mensalidade fixa deveria 
ser remetida mensalmente e que a informação relativa aos serviços facturados por minuto 
deveria ser enviada diariamente de forma a assegurar a satisfação dos clientes 
(capacidade de resposta em tempo real a questões relacionadas com o tráfego e a 
facturação), atendendo à rigidez dos ciclos de facturação das beneficiárias e à capacidade 
disponível que os sistemas de facturação das beneficiárias teriam para processar toda a 
informação de facturação num curto espaço de tempo.  

A OniTelecom pretende que na proposta de referência (ponto 2.5 do anexo 5) o prazo 
dado para revisão dos elementos de facturação seja alargado de três para seis meses. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Não se compreende a alegada ausência de informação de facturação do serviço de ADSL 
da PT, na medida em que a proposta de referência prevê (ponto 5 do anexo 5) a 
facturação e cobrança dos serviços prestados pelo Grupo PT, quando este o solicite à 
beneficiária.  

No SPD esclarece-se que o Grupo PT paga um preço, o qual inclui o custos de facturação e 
cobrança e o risco de não cobrança, quando solicita a facturação de serviços que não o 
acesso. Assim, no tocante aos serviços facturados pela beneficiária a pedido do Grupo PT, 
o risco de não cobrança é reflectido no preço pelo Grupo PT. No caso da mensalidade da 
linha, o risco de não cobrança deverá ser assumido pela beneficiária, já que a ORLA 
engloba por definição a facturação e cobrança, sendo que o cliente é seu, devendo 
igualmente o risco ser suportado por si.  

Relativamente à possibilidade de solicitação, por parte das beneficiárias, ao Grupo PT, da 
suspensão de clientes incobráveis, e, concomitantemente, da impossibilidade de cessação 
ou migração da ORLA, o ICP-ANACOM entende que, em caso de não pagamento de 
facturas por parte dos clientes finais, e em conformidade com o artigo 52º da Lei nº 
5/2004, deverá ser possível às beneficiárias solicitar a suspensão do serviço à PTC, sem 
prejuízo das obrigações de pré-notificação atempada dos clientes finais. Tal é justificável 
porque: (i) a facturação e a cobrança da linha de assinante é transferida para a 
beneficiária com o acordo do consumidor, o que não exime o consumidor do cumprimento 
das obrigações de pagamento dos serviços, nem impede que, em situações de mora no 
pagamento dos mesmos, a beneficiária da ORLA faça uso das possibilidades de suspensão 
dos serviços nos termos previstos no artigo 52º da Lei nº 5/2004; e (ii) a suspensão dos 
serviços apenas é possível se a PTC a assegurar. 

A ter em conta ainda que, em caso de incumprimento de pagamento de um cliente ORLA 
que continue a utilizar serviços do Grupo PT e a ser por este facturado, não assiste às 
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empresas do Grupo PT o direito de cortar o acesso à linha, devendo o mesmo estar 
associado à entidade que factura.  

Releva-se, não obstante, e em conformidade com o disposto no artigo suprareferido 
(número 3), que durante o período de suspensão e até extinção do serviço, deve ser 
garantido ao assinante o acesso a chamadas que não impliquem pagamento, 
nomeadamente as realizadas para o número único de emergência europeu. 

No tocante ao envio de informação de facturação relativa aos serviços facturados por 
minuto com base diária, o ICP-ANACOM aceita a possibilidade de o envio dos dados 
referidos com base num intervalo reduzido acarretar benefícios para os utilizadores finais, 
na medida em que, conforme referido, poderá possibilitar o desenvolvimento da 
capacidade de resposta de cada beneficiária relativamente a questões relacionadas com 
facturação. Não obstante, e em virtude das possíveis diferenças entre os sistemas de 
facturação de cada operador, entende-se que esta matéria deverá ser objecto de 
negociação entre as partes interessadas, não se julgando adequada, no momento, a 
intervenção desta Autoridade relativamente a esta matéria. 

Quanto à pretensão da OniTelecom relativa ao alargamento do prazo para revisão dos 
elementos de facturação, de três para seis meses, o ICP-ANACOM entende não se 
encontrar devidamente fundamentada. 

3.11 Outras questões 

A proposta de referência deve especificar que os termos em que o ICP-ANACOM pode 
intervir na resolução de conflitos são os dispostos no artigo 10º da Lei nº 5/2004. O Grupo 
PT deve apresentar em futuras versões da Proposta de Referência, à semelhança do que 
sucede com a PRI e a ORALL, um anexo contendo a identificação das alterações 
efectuadas na Oferta relativamente à versão anterior. 

Na análise da proposta de referência, a qual fundamentou o SPD, o ICP-ANACOM defendeu 
a criação de um grupo de trabalho sobre a ORLA, o qual estaria incumbido da tarefa de 
definir os SLAs associados à oferta bem como as respectivas penalizações. 

O ICP-ANACOM referiu na decisão sobre elementos mínimos que julga não ser necessário 
aplicar um período de guarda, na medida em que é expectável que, frequentemente, a 
solicitação de implementação da ORLA e o pedido de activação de pré-selecção ocorram 
em simultâneo, já existindo um período de guarda para o último.  

Respostas recebidas 

O Grupo PT concorda com as alterações propostas em relação à resolução de litígios e ao 
histórico das versões, não tendo, objecções à posição do ICP-ANACOM relativa à adesão 
ao serviço. 

Relativamente à resolução de litígios, a OniTelecom entende que a proposta de referência 
deveria ser alterada (número 13.3), possibilitando à beneficiária solicitar a intervenção do 
ICP-ANACOM em prazo inferior a trinta dias. 

A SonaeCom pretende a introdução de um período de guarda para acções de winback, 
mencionando que esta medida já é aceite aquando da activação simultânea da pré-
selecção. 

A SonaeCom pretenderia a criação de três grupos de trabalho sobre: a) activação de 
novos serviços e/ou funcionalidades de serviço na linha de assinante; b) abertura, 
acompanhamento e fecho de avarias; c) interface entre os sistemas do Grupo PT e da 
beneficiaria, que permita o acesso a informação técnica e comercial de todos os serviços e 
facilidade de serviço, a informação de facturação e à gestão de avarias; e d) gestão de 
reclamações incluindo situações de dunning. A OniTelecom faz igualmente referência à 
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existência de grupo de trabalho, nomeadamente, sobre a definição dos SLAs e respectivas 
penalizações e sobre os processos e especificações de interfaces de acesso aos sistemas 
de informação das empresas do Grupo PT, mencionando que tal grupo deveria realizar-se 
sobre coordenação do ICP-ANACOM. 

A SGC alegou práticas anticoncorrencias por parte do Grupo PT, sem apresentar 
informação que comprove ou suporte a análise das mesmas. 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

Na decisão sobre os elementos mínimos da proposta de referência, referiu-se que os 
litígios poderão a qualquer momento, ser resolvidos, a pedido das partes, pelo ICP-
ANACOM, nos termos do artigo 10º da Lei nº5/2004. No relatório da consulta sobre 
elementos mínimos, entendeu-se que qualquer solicitação de resolução de litígios, desde 
que devidamente fundamentada, poderá ser, a pedido de qualquer das partes, e 
independentemente de uma fase prévia de resolução conciliada do conflito entre as partes 
envolvidas, submetido ao regulador. Assim, e sem prejuízo desta autoridade poder recusar 
um pedido de resolução de litígios nos termos do artigo 11º da Lei nº5/2004, considera-se 
benéfica a existência de um período durante o qual as partes se comprometem a realizar 
todos os esforços para resolução do litígio em tempo útil e, por isso, considera-se que os 
procedimentos e os prazos previstos para a resolução de litígios são os indicados. 

O ICP-ANACOM reitera não considerar justificada a necessidade de um período de guarda 
especifico para a ORLA, atendendo a que já existe um período de guarda para a pré-
selecção, sendo expectável que os pedidos de activação de pré-selecção e de ORLA 
ocorram em simultâneo. Nos casos em que a activação da ORLA seja posterior à da pré-
selecção, já se teria beneficiado de um período de guarda, sendo excessivo a 
implementação de um novo período de guarda. 

Quanto à possibilidade de criação de grupos de trabalho sobre a ORLA, reitera-se que 
estes poderão ser benéficos no sentido de melhorar os contornos da oferta. Conforme 
referido no relatório de consulta sobre os elementos mínimos da proposta de referência, 
recomenda-se que o Grupo PT e as beneficiárias se organizem nesse sentido.  

No tocante às alegadas práticas anticoncorrenciais do Grupo PT, o ICP-ANACOM continuará 
a acompanhar as ofertas retalhistas de todas as entidades com PMS, com vista a verificar 
a sua compatibilidade com o quadro regulamentar aplicável. Neste contexto, o ICP-
ANACOM releva a necessidade dos operadores especificarem e fundamentarem 
adequadamente as suas queixas, sendo que, quando justificado, o ICP-ANACOM tem 
intervido, como, por exemplo, no âmbito da “PT linha de rede sem assinatura”16. 

IV. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ACTUAÇÃO 

O ICP-ANACOM reflectirá a apreciação efectuada no presente relatório na Deliberação final 
sobre as alterações a introduzir na proposta de referência de ORLA. 

 

 

 

Notas da Tabela 1 

                                            
16 http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=66350
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(1) “Desenvolver o plano de marketing estratégico e controlar a sua execução; e definir a política de preços” (vide 
Descrição das actividades do custeio, constante de carta da PTC de 04.03.2005, com entrada ANACOM-
E07447/2005). 
(2) “Identificar as necessidades dos clientes relativamente a novos produtos e serviços, determinar a procura 
relativamente aos produtos e serviços existentes e medir o seu grau de satisfação; e estudar o mercado, a sua 
estrutura de segmentação e as suas tendências evolutivas, em termos quantitativos e qualitativos, procurando 
detectar ameaças e/ou oportunidades de negócio” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(3) “Desenvolver novos produtos e serviços; implementar protótipos e acompanhar o funcionamento experimental 
dos novos serviços em fase de introdução, aferindo o seu desempenho e qualidade; elaborar o plano de 
introdução no mercado de novos produtos e serviços de telecomunicações; e elaborar os dossiers de 
caracterização de novos serviços” (vide Descrição das actividades do custeio). Segundo a PTC, dos custos 
associados a esta actividade, é não evitável, no âmbito da ORLA, a parcela correspondente ao produto grossista 
respectivo. 
(4) “Garantir a evolução dos serviços existentes, procedendo às adaptações necessárias para o seu 
melhoramento” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(5) “Definir a política comercial, elaborar os planos dos produtos e serviços, nomeadamente através da gestão das 
variáveis do marketing-mix (produto, preço, comunicação e canais de distribuição)” (vide Descrição das 
actividades do custeio).  
(6) “Definir, implementar e controlar as acções de comunicação/divulgação dos produtos e serviços junto do 
mercado, através da publicidade, marketing directo (mailings), telemarketing, merchandising, etc.” (vide 
Descrição das actividades do custeio). 
 (7) “Engloba as actividades de vendas, bem como o processamento e encaminhamento dos pedidos e requisições 
de produtos e serviços” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(8) “Assegurar a logística de vendas; recolher e tratar os dados para o controlo das vendas e negociação de 
objectivos; orientar, dinamizar e coordenar as actividades de vendas no âmbito da gestão e desenvolvimento dos 
canais de vendas; promover acções que visam o desenvolvimento da rede comercial (implementação de novos 
canais de vendas, reformulação e ampliação dos existentes); e apoiar tecnicamente as forças de vendas” (vide 
Descrição das actividades do custeio). 
(9) “Alocar pares e outros elementos da rede” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(10) “Instalar, activar, testar e disponibilizar (dar a pronto) o serviço (inclui todos os trabalhos relacionados com a 
rede de assinante e equipamento terminal)” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(11) “Receber, registar e distribuir participações de avarias” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(12) “Efectuar o teste/ensaio, caracterizar tecnicamente a avaria, deslocar-se para o local, executar as tarefas 
necessárias à reposição do serviço com os níveis de qualidade padronizados e fechar a ordem de reparação” 
(vide Descrição das actividades do custeio). 
(13) “Avaliar o serviço prestado ao cliente incluindo a definição dos objectivos de qualidade; recolher e analisar os 
indicadores de qualidade dos serviços prestados; implementar projectos que estejam relacionados com a 
melhoria da qualidade de serviço e com a melhoria do processo de exploração comercial da empresa; e emitir 
relatórios de qualidade” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(14) “Prestar, de forma gratuita, todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelos clientes, nomeadamente 
no âmbito do serviço fixo telefónico; excluem-se desta actividade as que se enquadram directamente nas 
actividades “C3 – Vender produtos e serviços”, “E1 – Receber participações de avarias / qualidade de serviço” e 
“F3 – Receber e resolver reclamações de facturação” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(15) “Desenvolver, normalizar e optimizar os processos de facturação/cobrança; e apoiar a implementação de 
novas metodologias associadas ao processo de facturação/cobrança, assegurando a definição e uniformização 
das funcionalidades e regras de funcionamento dos sistemas de informação associados” (vide Descrição das 
actividades do custeio). Segundo a PTC, aquela empresa teria que manter em cadastro a informação de todo o 
parque de acessos analógicos, incorrendo em custos independentes do grau de adopção da ORLA. 
(16) “Garantir e assegurar a disponibilidade da informação para a facturação e o seu processamento; validar os 
registos efectuados que servem de base à elaboração da facturação a clientes; assegurar o controlo da 
facturação; e emitir, envelopar e expedir as facturas” (vide Descrição das actividades do custeio). Segundo a 
PTC, dos custos associados a esta actividade, é não evitável, no âmbito da ORLA, a parcela correspondente ao 
produto grossista respectivo. 
(17) “Receber e resolver reclamações relativas à facturação” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(18) “Classificar e processar as cobranças efectuadas; controlar os reembolsos; desencadear os procedimentos 
relativos à falta de pagamento; negociar prestações; elaborar o processo de cobrança difícil; e accionar acções 
de contencioso” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(19) “Analisar os processos de negócio da empresa e identificar os riscos potenciais que lhe estão associados; 
conceber e propor as alterações nos processos de negócio que minimizem os riscos da receita; e conceber e 
implementar metodologias de controlo que permitam garantir o cumprimento dos procedimentos acima 
estabelecidos” (vide Descrição das actividades do custeio). Segundo a PTC, esta actividade seria transversal, 
visando garantir a correcta facturação de todos os serviços, grossistas e retalhistas, prestados pela PTC. 
(20) Segundo a PTC, os custos associados a estas actividades dependeriam apenas do volume de acessos 
analógicos, verificando-se independentemente da entidade que procede à facturação do acesso no retalho. 
(21) “Planificar e coordenar a comunicação da imagem da PTC; desenvolver e promover eventos e projectos de 
carácter institucional; veicular junto dos órgãos de comunicação social e público em geral uma imagem de 
prestígio da empresa; e planear e coordenar as participações da empresa em acontecimentos externos, tais 
como feiras, seminários, exposições e outras acções dirigidas a clientes” (vide Descrição das actividades do 
custeio). 
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(22) “Assegurar o relacionamento institucional com os diferentes organismos internacionais coordenadores; 
colaborar com acções de cooperação internacional e apoiar os diferentes órgãos da empresa ao nível da política 
de regulamentação das telecomunicações; e assegurar o tratamento e difusão de informação estratégica 
emanada pelos organismos internacionais da empresa” (vide Descrição das actividades do custeio). 
(23) “Apoiar o Conselho de Administração nas acções de relacionamento externo no âmbito da concessão, com 
outros operadores e com organismos do Estado; e definir políticas de desenvolvimento e prestação do serviço 
público de telecomunicações tendo em conta as obrigações emergentes do contrato de concessão” (vide 
Descrição das actividades do custeio). Segundo a PTC, os custos associados a esta actividade dependeriam 
apenas do volume de acessos analógicos, verificando-se independentemente da entidade que procede à 
facturação do acesso no retalho. 
(24) “Custos associados ao investimento, operação, manutenção e planeamento de edifícios específicos de 
telecomunicações” (vide Descrição das actividades do custeio). 
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