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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O SENTIDO PROVÁVEL DA 
DELIBERAÇÃO DO ICP-ANACOM REFERENTE A ALTERAÇÕES DE PREÇOS A 

INTRODUZIR NA ORALL 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Em 9 de Fevereiro de 2005, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM aprovou o 
sentido provável da deliberação referente a alterações de preços a introduzir na ORALL1. 
No quadro do sentido provável da deliberação, foi estabelecido o seguinte: 
 

I. Determinar à PT Comunicações, S.A. que, no prazo de 10 dias, proceda à alteração da 
ORALL no seguinte sentido: 

II.  

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

 
Instalação do lacete local € 49,00

Mensalidade do lacete local na modalidade de acesso completo € 11,00
Desinstalação do lacete local € 0,00

 

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

 

3. Eliminar a disposição que impõe que, no caso da transferência de lacetes entre 
operadores, o lacete local reverta para a PTC, devendo a ORALL passar a 
prever um procedimento para transferência de lacetes entre operadores que 
decorra num prazo nunca superior ao do fornecimento de um lacete activo. 

 

 

 

 

                                                 
1 Doravante designado “sentido provável da deliberação”. 
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4. Alterar o serviço de transporte de sinal da seguinte forma: 

 

a. Infra-estrutura de suporte ao serviço de transporte de sinal: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1: Distância, em metros, da entrad
(câmara comum). Se esta câmara
Visita Permanente) da PTC; 

D2: Comprimento das calhas e do cab
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OPS 

b. Preço máximo de instala
 Instalação (€) = CF_M
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i. com instalaçã

CF_MO = €
CF_O =     €

ii. sem instalaçã
CF_MO = €
CF_O = € 1
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serviço de transporte de s

 

III. As condições de oferta entram em v
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 central (túnel de cabos) até à câmara multi-operador 
 existir, D1 corresponde à distância até à CVP (Caixa de 

 FO no interior da central; 

do serviço de transporte de sinal: 
 CF_O + (D1 × 79,55) + (D2 × 19,62) 

erador (MO) e Operador (O): 
e câmara multi-operador 
82,85 
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 câmara multi-operador 
1,79 
9,83 
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Em resposta à audiência prévia foram recebidos os comentários da Radiodifusão Portuguesa, 
S.A.2, da Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone)3, da TVI – Televisão 
Independente, SA (TVI)4, da OniTelecom – Infocomunicações S.A.5 (Oni), da Tele Milénio, 
Telecomunicações, Soc. Unipessoal, Lda. (Tele2)6, da Sonaecom – SGPS, S.A. (Sonaecom)7 
e da PT Comunicações, S.A.8 (PTC). 

 

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

 

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

 

                                                 
2 Fax da RDP datado de 23 de Fevereiro de 2005, com entrada E06531/2005. 
3 Carta da Vodafone datada de 24 de Fevereiro de 2005, com entrada E06983/2005. 
4 Fax da TVI datado de 24 de Fevereiro de 2005, com entrada E0070942005. 
5 Carta da Oni datada de 28 de Fevereiro de 2005, com entrada E06855/2005. 
6 Fax da Tele2 datado de 28 de Fevereiro de 2005, com entrada E06868/2005. 
7 Carta da Sonaecom datada de 28 de Fevereiro de 2005, com entrada E06914/2005. 
8 Fax da PTC datado de 1 de Março de 2005, com entrada E07029/2005. 
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2. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DAS ENTIDADES INTERESSADAS 

Os OPS consideraram o sentido provável da deliberação globalmente positivo, podendo 
contribuir para o incremento das condições concorrenciais na oferta do lacete local (OLL) e, 
consequentemente, na oferta de serviços fixos, nomeadamente no acesso em banda larga. 

Sem prejuízo, a Tele2, a ONI e a Sonaecom consideram que a intervenção do ICP-
ANACOM deveria traduzir-se numa redução mais significativa dos preços 
(fundamentalmente, da instalação e mensalidade do acesso completo), dadas as actuais 
condições concorrenciais, que consideram insuficientes. A este respeito, a ONI e a Sonaecom 
defendem que as condições económicas (e de qualidade de serviço) devem estar alinhadas 
com as “melhores práticas europeias”.  

A PTC entende que as actuais condições da OLL já viabilizam ofertas de retalho 
competitivas por parte dos OPS, não vendo necessidade de reduções de preços. 

O ICP-ANACOM regista o reconhecimento por parte dos OPS de que o sentido provável da 
deliberação vai de encontro às necessidades do mercado no sentido de se criarem as melhores 
condições para o desenvolvimento concorrencial dos serviços suportados na OLL, 
nomeadamente o acesso em banda larga. 

Dadas as actuais condições concorrenciais, o ICP-ANACOM também considera que uma das 
formas de promover a concorrência na prestação do acesso encontra-se no desenvolvimento 
da OLL, a qual deve permitir aos OPS diferenciar as características técnicas e os preços das 
suas ofertas face, nomeadamente, às ofertas retalhistas do Grupo PT, com benefício para o 
utilizador final. Esta oferta promove também o investimento eficiente e uma maior utilização 
das infra-estruturas dos OPS, condições essenciais para o desenvolvimento sustentado da 
concorrência a longo prazo. 

Os comentários específicos, nomeadamente os relativos aos preços e ao serviço de transporte 
de sinal, serão analisados nos capítulos seguintes. 

 

2.1. PREÇOS MÁXIMOS APLICÁVEIS AO ACESSO COMPLETO E AO ACESSO PARTILHADO 
A Sonaecom defende que o princípio básico a observar na definição de preços deve ser o da 
orientação para os custos, que garante que os preços definidos para a OLL favorecem o 
estabelecimento de uma concorrência leal e sustentável9.  

A este respeito, a Sonaecom e a TVI criticam a desadequação do sistema de custeio da PTC, 
designadamente pelo afastamento, que consideram existir, relativamente ao modelo de custos 
prospectivos incrementais de longo prazo (FL-LRIC), aconselhado pela Comissão Europeia 
(CE).  

A ONI e a Sonaecom consideram que Portugal continua a apresentar desvios significativos 
face às “melhores práticas europeias”, assinalando a Sonaecom que os custos de mão-de-obra 
nacionais são significativamente inferiores aos europeus, sendo esta a referência que estes 
OPS consideram dever ser utilizada no estabelecimento dos preços a vigorar na ORALL. A 
ONI afirma ainda ser expectável que os preços definidos pelo ICP-ANACOM possam vir a 

                                                 
9 A este respeito, afirma que as reduções definidas por esta Autoridade no sentido provável da deliberação não 
eliminam o incumprimento do referido princípio, nem asseguram as condições necessárias para o cumprimento 
do princípio da não discriminação e, consequentemente, o desenvolvimento de uma efectiva concorrência nos 
mercados a jusante. 
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situar-se acima da média da UE 1510 no final do ano de 2005, considerando este OPS que as 
recentes reduções ocorridas na média da UE poderão continuar durante este ano.  

A ONI reconhece a acuidade da revisão dos preços dos serviços mais relevantes e que 
apresentam condições mais desajustadas, mas defende que tal não deve impedir que o ICP-
ANACOM realize uma análise exaustiva dos restantes preços da ORALL, nomeadamente os 
preços dos cabos internos e externos, que considera excessivos. 

A PTC considera que os dados a utilizar para a análise dos custos da OLL devem ser os 
constantes do seu modelo global de custeio, à semelhança do que é prática na definição dos 
preços das restantes ofertas. Este operador questiona a necessidade de se proceder a quaisquer 
reduções de preços nas mensalidades e na instalação, que, de acordo com os preços definidos, 
ficariam entre 24% e 28% abaixo da média da UE. 

O ICP-ANACOM considerou, no âmbito da análise do mercado grossista de acesso 
desagregado11 existirem barreiras ao desenvolvimento de uma concorrência efectiva na OLL 
mercado e que as mesmas têm tendência a manter-se a curto/médio prazo, exigindo 
intervenção regulatória proporcional e a imposição de medidas correctivas através de 
controlos regulamentares, nomeadamente o controlo de preços12. 

A própria CE13 assinala que o grande aumento no número de lacetes desagregados na EU 15 
em 2004 (110% de crescimento de Julho de 2003 a Julho de 2004) se deveu em grande parte à 
acção reguladora decisiva, em particular em termos de política de preços. A CE também 
reconhece que, a nível europeu, a penetração de serviços de banda larga14 é mais elevada em 
países em que existe concorrência viável ao nível das infra-estruturas, seja através de redes de 
cabo ou alternativas ou através da desagregação do lacete.  

O princípio utilizado pelo ICP-ANACOM para a aferição dos preços da OLL foi, é e será o 
princípio de orientação dos preços para os custos. De facto, esta posição já foi claramente 
manifestada na decisão relativa à supra referida análise de mercado15: “A rede de acesso em 
pares metálicos entrançados caracteriza-se por uma ausência de concorrência, indiciando as 
elevadas barreiras à entrada poucas probabilidades de concorrência futura. Na ausência de 
concorrência efectiva, a empresa com PMS tem poucos incentivos em reduzir os custos e 
operar de forma eficiente. Nestas condições, o ICP-ANACOM considera objectivamente 
justificável e proporcional ao grau de concorrência no mercado analisado impor uma 
obrigação de orientação para os custos dos preços grossistas.” 

                                                 
10 Média da UE 15: Todos os Estados-Membros, excluindo Portugal e todos os que aderiram à UE em Maio de 
2004.  
11 Cf. Deliberação do ICP-ANACOM de 30.03.2005, relativa à “Definição dos mercados do produto e mercados 
geográficos, avaliação de poder de mercado significativo (PMS) e imposição, manutenção, alteração ou 
supressão de obrigações regulamentares no mercado grossista de acesso desagregado”. 
12 A este respeito, é importante salientar que “o ICP-ANACOM continuará a acompanhar a evolução do 
mercado e das metodologias de fixação de preços, relevando a evolução também a nível das práticas correntes 
europeias, não sendo de excluir a hipótese de, no futuro, se proceder à avaliação de preços atendendo 
(possivelmente em conjugação com os resultados dos modelos de contabilidade analítica já estabelecidos) aos 
resultados de modelos de custos prospectivos incrementais de longo prazo (FL-LRIC)”. 
13 Cf. 10.º Relatório de Implementação – “A regulamentação e os mercados europeus das comunicações 
electrónicas em 2004”. 
14 Em Julho de 2004, e com base em dados do COCOM, Portugal encontrava-se ligeiramente abaixo da média da 
UE 25 e mais afastado da média UE 15, em termos de penetração da banda larga.  
15 Até à publicação da decisão do ICP-ANACOM relativamente a este mercado, nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 2887/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2000 relativo à oferta de 
acesso desagregado ao lacete local, a PTC encontra-se obrigada a aplicar preços de acesso desagregado ao lacete 
local e aos recursos conexos fixados com base numa orientação para os custos. 
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Foi considerado, na análise anexa ao sentido provável da deliberação, que uma análise mais 
detalhada das rubricas de custos da PTC, referente aos exercícios de 2003 e do 1.º semestre de 
200416, suscitava sérias dúvidas quanto às divergências entre os alegados custos unitários da 
OLL (mensalidade e instalação do acesso completo) e os custos unitários do acesso analógico 
(SFT) e a respectiva evolução temporal. Sem prejuízo, ao recorrer aos dados do sistema de 
contabilidade analítica (SCA), o ICP-ANACOM considera que, nas condições actuais, a 
estimação dos custos da OLL deve assentar nos custos relativos aos acessos analógicos, aos 
quais devem ser deduzidos os custos não incorridos na desagregação do lacete local  

Conforme referido no âmbito da análise do mercado grossista de acesso desagregado, e tendo 
também em conta o entendimento da CE de que um modelo de custos prospectivos 
incrementais de longo prazo (“FL-LRIC”) poderia ser mais apropriado, quando comparado 
com a metodologia de custos históricos totalmente distribuídos (“FDHC”), o ICP-ANACOM, 
considerando critérios de eficiência, entende não dever considerar, para este serviço, custos de 
curtailment. 

Na avaliação dos preços tendo em conta o princípio da orientação para os custos, o ICP-
ANACOM tem também por referência os preços praticados noutros Estados-Membros da 
UE17. Acresce que os preços da OLL devem assegurar uma coerência tarifária com os preços 
de outras ofertas grossistas e com os preços das ofertas de retalho, por forma a assegurar 
condições para uma concorrência leal e sustentável. 

Relativamente aos restantes preços constantes da ORALL, nomeadamente dos cabos de 
ligação interna e externa, o ICP-ANACOM procederá à sua revisão assim que houver novos 
dados de custeio, consubstanciados numa procura sustentada. 

Nas secções seguintes serão analisados os comentários específicos para cada componente de 
preço (instalação, mensalidade e desinstalação). 

 

2.1.1. Preço de instalação do lacete local 
No sentido provável da deliberação, o ICP-ANACOM determinou que o preço máximo de 
instalação do lacete local (acesso completo e acesso partilhado) deveria ser reduzido para € 
49. 

Os OPS reconhecem que a importância da redução do preço de instalação, sendo que a 
Vodafone considera que esta decisão poderá eliminar um elemento de custo inibidor da 
angariação de novos clientes. Não obstante, os OPS defendem que a redução do preço da 
instalação do lacete é insuficiente.  

Em particular, a Sonaecom defende que a mão-de-obra nacional é das mais baratas da UE 15 
e, referindo que os custos de instalação do lacete – que considera uma operação tecnicamente 
simples – são fundamentalmente custos de mão-de-obra, considera que o preço de instalação 
deverá ser enquadrado nas “melhores práticas europeias”. 

A ONI refere as deliberações do ICP-ANACOM de 06.04.2004 e de 26.08.2004, sobre a 
oferta grossista “Rede ADSL PT”, para defender que o preço de € 38, referente à instalação 
de um acesso local nesse âmbito, se encontra orientado para os custos, propondo que o preço 
de instalação do lacete local não seja superior a € 40, valor que se situa próximo das 

                                                 
16 Informação não auditada do SCA da PTC, referente aos exercícios de 2003 (anual e 1.º semestre) e do 1.º 
semestre de 2004. 
17 Preços que, por sua vez, são, na generalidade, definidos com base no princípio da orientação para os custos. 
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“melhores práticas europeias”. A Sonaecom, por seu turno, propõe um valor entre € 8,08 e  
€ 16,16. 

A Sonaecom e a ONI reafirmam que a coerência global entre as várias ofertas grossistas não 
se encontra assegurada, defendendo que não existe justificação para que o preço de instalação 
do lacete local seja superior ao preço de instalação de um acesso ADSL (no âmbito da oferta 
grossista “Rede ADSL PT”), que consideram ser um processo mais complexo e com maiores 
custos e que inclui também os testes de qualificação.  

Relativamente à margem entre os preços de retalho do serviço fixo de telefone (SFT) e os 
preços de instalação da OLL, a ONI entende que não devem existir a nível grossista 
condições mais onerosas do que a nível retalhista, não vendo razões para que existam 
diferenças significativas entre os custos associados à instalação de linhas de rede no retalho e 
os custos associados à instalação de lacetes não activos. Refere que o preço adicional fixado 
por esta Autoridade para este processo é de € 50 (sem cabo ou BPA), pelo que, para efeitos de 
comparação com o retalho, o preço “efectivo” de instalação do lacete seria de € 99 (€49 + € 
50), 38% acima do preço de instalação do SFT. 

A este respeito, a PTC considera que os custos unitários de instalação na OLL e no SFT são já 
comparáveis, sendo que o custo na OLL é inferior. Esta empresa apresenta previsões de 
custos para o ano de 2005, com base nos dados do SCA, e afirma não ser razoável esperar que 
se consigam atingir volumes de instalações de lacetes que resultem numa redução dos custos 
unitários para valores próximos dos definidos pelo ICP-ANACOM (€ 49). A PTC afirma que 
este valor não resulta da aplicação do princípio da orientação para os custos, pelo que solicita 
a sua revisão por parte do ICP-ANACOM.  

A PTC questiona a argumentação do ICP-ANACOM de que a metodologia de estimação dos 
custos de instalação do lacete local não se encontra reflectida nos resultados do SCA, 
nomeadamente no que respeita à actividade de “Facturar e Cobrar”. 

A ONI e a Sonaecom afirmam não ser claro se o preço de instalação inclui a rubrica referente 
à verificação da elegibilidade, solicitando que fique claro que esta operação não será cobrada. 
A este respeito, a Sonaecom refere que esta operação não tem custos relevantes e que a 
introdução do processo automático de aprovisionamento tornará desproporcionado tal 
pagamento. 

A ONI propõe que seja revisto o preço associado à instalação do lacete local quando 
sincronizada com a 3ª janela de portabilidade. 

O ICP-ANACOM reconhece que o acto de transferir de um lacete local activo é tecnicamente 
simples, correspondendo efectivamente à simples passagem e ensaio de um fiador (par de 
cobre) entre repartidores na central local. Reconhece-se que existe também todo um processo 
de gestão de pedidos associado à transferência do lacete local.  

Como referido na análise anexa ao sentido provável da deliberação, e reconhecido pela PTC, 
o custo unitário de tal operação é, efectivamente, inferior ao custo unitário directo da mesma 
actividade relacionada com a instalação de acessos analógicos. 

Por outro lado, é uma preocupação do ICP-ANACOM garantir uma coerência global entre as 
várias ofertas grossistas e retalhistas, i.e., tendo também por referência a margem entre a OLL 
e os preços de retalho do SFT.  

O preço de instalação praticado no âmbito da oferta grossista “Rede ADSL PT” é de € 38, e 
foi definido tendo também em conta o preço das ofertas retalhistas que se encontravam a ser 
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praticados pelas empresas do Grupo PT (€ 50). Actualmente, as mesmas empresas praticam, 
no retalho, um preço de instalação do acesso em banda larga de € 2518. 

Na análise do preço de instalação também se deverá ter em conta os custos incorridos pelos 
OPS na preparação dos espaços de co-instalação e na instalação dos equipamentos 
(repartidores, cabos, etc.) necessários à desagregação do lacete local, custos estes em que a 
PTC incorre na oferta “Rede ADSL PT” e que se devem encontrar também reflectidos nos 
seus preços de instalação, associados a um serviço mais complexo (que inclui também a 
instalação do DSLAM).  

Refira-se, a este respeito, que os OPS beneficiários da OLL, para poderem concorrer com as 
ofertas de retalho praticadas pelas empresas do Grupo PT suportadas na oferta “Rede ADSL 
PT”, apresentam actualmente um preço de instalação de € 25 nas suas ofertas retalhistas 
(serviço de voz e serviço de acesso em banda larga em simultâneo), igual ao preço de 
instalação do acesso em banda larga das empresas do Grupo PT, ofertas estas que não 
incluem o serviço de voz. 

Relativamente à margem entre os preços de instalação da OLL e os preços de retalho do SFT, 
e tendo em conta que, normalmente, são atribuídos aos novos clientes do SFT lacetes que não 
estão em uso (activos), o ICP-ANACOM reconhece que, para efeitos de comparação de 
preços, na instalação do lacete se poderia ter em conta a instalação do lacete não activo 
(actualmente com um preço de € 50, instalação sem cabo ou BPA). No entanto, nas 
comparações efectuadas com os restantes países da UE foi seguida a mesma metodologia, 
sendo de relevar que vários países não obrigam à desagregação de lacetes não activos. 

Pelas razões acima expostas, o ICP-ANACOM define o preço máximo de instalação do lacete 
local, incluindo a verificação de elegibilidade, em € 38. O Gráfico seguinte apresenta a 
comparação com os restantes preços de instalação praticados a nível da UE. 
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Relativamente ao preço associado à instalação do lacete local quando sincronizada com a 3ª 
janela de portabilidade, o ICP-ANACOM, não obstante reconhecer que deve ser superior ao 
preço agora definido (para a 1ª e 2ª janelas), entende que não deve ser superior a € 6819. 

                                                 
18 Preço de activação nas ofertas de acesso de banda larga à Internet “SapoADSL” da Telepac e “Netcabo” da 
TV Cabo. 
19 Mantendo-se a mesma diferença percentual face ao preço de instalação na 1ª e 2ª janelas.  
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2.1.2. Mensalidade do lacete local 
O sentido provável da deliberação prevê a redução do preço máximo da mensalidade do 
lacete local, acesso completo, para € 11. 

A generalidade dos OPS considera esta medida favorável, mas defende que a redução do 
preço da mensalidade deveria ser mais significativa, atendendo à realidade do sector, 
nomeadamente às insuficiências que consideram existir ao nível da concorrência no mercado.  

A este respeito, a Sonaecom defende que, face ao atraso que Portugal apresenta em matéria de 
OLL, é fundamental assegurar que o enquadramento regulamentar acompanhe as “melhores 
práticas europeias”. Este OPS entende ser importante analisar a relação entre a margem que 
os preços grossistas permitem face às ofertas de retalho do operador histórico e a percentagem 
de lacetes desagregados em cada Estado-Membro, apresentando uma comparação que indicia 
a existência de uma correlação positiva entre tais indicadores. Considera assim este OPS que 
a redução do preço da mensalidade definida pelo ICP-ANACOM é insuficiente para a 
dinamização da OLL e defende que a margem deve ser superior, pelo menos, a 30%, 
propondo um preço de € 8,86 para a mensalidade do acesso completo. 

A ONI defende também uma maior redução dos preços da mensalidade do lacete, uma vez 
que a margem de 15% (relativamente à mensalidade do SFT) se encontra significativamente 
afastada das “melhores práticas” e ainda ligeiramente abaixo da própria média da EU (16%). 
Salienta a ONI que a margem de 20% entre os preços integrados (mensalidade e instalação 
repercutida em 24 meses) se encontra ainda longe da “melhor prática” (acima de 30%). Este 
OPS propõe os preços de € 8,60 e € 1,91, respectivamente para as mensalidades do acesso 
completo e do acesso partilhado.  

Relativamente à mensalidade do acesso partilhado, a Sonaecom estranha o facto de o ICP-
ANACOM não ter revisto o seu preço. Considera que esta modalidade de desagregação não é 
utilizada devido aos elevados custos de instalação e à impossibilidade de os OPS concorrerem 
com a oferta “Rede ADSL PT”, nomeadamente nos prazos de aprovisionamento e nos preços. 
Assim, propõe a redução da mensalidade do acesso partilhado para € 1,91 (dentro das três 
“melhores práticas europeias”), como estímulo adicional a esta oferta.  

À semelhança dos comentários efectuado para a instalação, a PTC apresenta previsões de 
custos para a mensalidade do acesso completo para o ano de 2005, com base nos dados do 
SCA. Refere que, apesar de também se verificar uma desaceleração da redução dos custos 
unitários da mensalidade com o aumento do volume, este efeito é menos expressivo do que no 
caso da instalação, por aqueles custos serem em grande medida partilhados com outros 
serviços. Afirma também que o valor de € 11 para a mensalidade do lacete não resulta da 
aplicação do princípio da orientação para os custos, pelo que solicita a revisão deste preço por 
parte do ICP-ANACOM.  

A PTC entende que o preço definido para a mensalidade do lacete local se refere aos níveis de 
serviço relativos à reposição do serviço, actualmente em vigor. 

O ICP-ANACOM, no âmbito do sentido provável da deliberação, analisou os dados do SCA 
da PTC tendo considerado que as diferenças entre os custos da OLL produzidos por este 
sistema e os custos dos acessos analógicos não são justificáveis à luz do principio da 
orientação dos preços para os custos. 

De facto, um lacete desagregado não difere, na prática, de um lacete instalado no âmbito do 
SFT e, como estes custos dependem do parque total de acessos, não existirá nenhum ganho 
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de escala, pelo que o custo unitário se mantém, quer o acesso seja disponibilizado no âmbito 
do SFT ou no âmbito da OLL. 

Conforme foi já referido: 

(a) ao recorrer a este sistema de custeio, o ICP-ANACOM considera que, nas condições 
actuais, a estimação dos custos da OLL deve assentar nos custos relativos aos acessos 
analógicos, aos quais devem ser deduzidos os custos não incorridos na desagregação do 
lacete local. 

(b) na análise dos preços, devem também ser tidos em conta os preços correntemente 
praticados ao nível da UE e a compatibilidade com outras ofertas (grossistas e retalhistas) do 
Grupo PT. 

Estimam-se, assim, os custos totais20 da mensalidade do lacete local a partir dos dados 
provisionais do ICP-ANACOM para 200521 relativos aos custos inscritos no SCA da PTC 
para os acessos analógicos, deduzindo-se os custos não incorridos na desagregação do lacete 
local – os custos associados às actividade de “Conhecer Clientes e Mercados”, “Melhorar os 
produtos e serviços”, “Comercializar e Vender”, “Cobrar” e “Revenue Assurance”, “Serviço 
informativo e comunicações assistidas”, “Gerir a imagem e as relações externas da Empresa” 
e “Outros”. 

Assim, o ICP-ANACOM define o preço máximo da mensalidade do acesso completo, em  
€ 9,72. 

Relativamente à mensalidade do acesso partilhado, não estando disponíveis dados no SCA 
quanto a este serviço, e não existindo ofertas retalhistas comparáveis (ao nível da 
mensalidade), o ICP-ANACOM entende dever manter este preço que já se encontra abaixo 
da média da UE 15.  

 

2.1.3. Desinstalação do lacete local 
O ICP-ANACOM determinou que preço de desinstalação do lacete local (acesso completo e 
acesso partilhado) deveria ser de € 0. 

A Vodafone, a Tele2 e a ONI concordam com esta medida, considerando este último OPS que 
este preço constituía um pagamento indevido, face a outras ofertas grossistas e retalhistas.  

A PTC afirma que não existem preços específicos para a desinstalação de acessos no âmbito 
da oferta grossista “Rede ADSL PT” e do SFT, dado que os custos associados à desinstalação 
estão reflectidos nos custos mensais associados a esses acessos. No que respeita à OLL, os 
custos de desinstalação (desligar o fiador no repartidor principal e/ou sub-repartidor) têm sido 
individualizados desde o início da oferta, não sendo recuperados, ao contrário das referidas 
ofertas, pelo preço da assinatura mensal. A PTC considera, assim, não ser razoável eliminar 
da oferta o preço de desinstalação do lacete. 

O ICP-ANACOM mantém o entendimento de que, por não ser cobrado o preço de 
desinstalação noutras ofertas grossistas e retalhistas do Grupo PT, faz sentido alterar para € 0 
o preço de desinstalação do acesso local no âmbito da OLL. 

                                                 
20 Custos directos e conjuntos, e comuns sem curtailment. 
21 Dados provisionais baseados na informação não auditada do SCA da PTC, referente aos exercícios de 2003 
(anual e 1.º semestre) e do 1.º semestre de 2004.  
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Note-se que, ao se definir o preço da mensalidade com base nos dados relativos aos acessos 
analógicos no SCA da PTC, os eventuais custos de desinstalação, conforme referido pela 
PTC, já se encontram reflectidos. Acresce que, até à data, não se tem conhecimento da 
existência de desinstalações, nem será expectável que, num horizonte de curto-médio prazo, 
o número destas operações se torne relevante (face ao número de instalações ou de lacetes 
desagregado), à partida não faria sentido a sua inclusão no custo de outras rubricas, 
nomeadamente na mensalidade.  

 

2.2. TORNAR FACULTATIVOS OS TESTES DE QUALIFICAÇÃO NO ACESSO PARTILHADO  
No sentido provável da deliberação o ICP-ANACOM propôs que os testes de qualificação no 
acesso partilhado fossem tornados facultativos. 

A Sonaecom não acha relevante a decisão de tornar facultativos os testes de qualificação no 
acesso partilhado, considerando que desagregar parcialmente um lacete local sem ter a certeza 
sobre a capacidade de essa linha suportar o serviço (de banda larga) não é opção para os OPS. 
Afirma ainda que a barreira à oferta de acessos partilhados, o elevado custo dos testes de 
qualificação, se mantêm.  

A PTC afirma nada ter a opor relativamente a esta decisão, uma vez que esse é o 
procedimento que é adoptado, na prática, pelos OPS. 

O ICP-ANACOM mantém o disposto no ponto I.2 do sentido provável da deliberação.  

Relativamente aos preços dos testes de qualificação, o ICP-ANACOM, não dispondo 
actualmente de dados suficientes para uma comparação a nível europeu, procederá 
oportunamente à sua revisão.  

 

2.3. ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE LACETES ENTRE OPERADORES  
O ICP-ANACOM determinou, no sentido provável da deliberação, que deveria ser eliminada, 
da ORALL, a disposição que impõe que, no caso da transferência de lacetes entre operadores, 
o lacete local reverta para a PTC, devendo esta oferta passar a prever um procedimento para 
transferência de lacetes entre operadores que decorra num prazo nunca superior ao do 
fornecimento de um lacete activo. 

A Tele2 afirma que esta medida permitirá criar condições para um investimento gradual no 
número de lacetes desagregados e para o aparecimento de ofertas alternativas. 

A ONI manifesta a sua concordância com o disposto no sentido provável da deliberação, que 
permitirá introduzir um processo mais eficiente na transferência de lacetes entre OPS.  

A Sonaecom reconhece a acuidade da decisão do ICP-ANACOM nesta matéria, mas 
considera-a ambígua e defende ser necessária uma maior pormenorização do processo. 
Propõe, a este respeito, a inclusão de um conjunto de parâmetros mínimos a observar na 
transferência de lacetes, nomeadamente: 

(i) o OPS receptor deve poder ter acesso à informação relevante necessária à 
encomenda do lacete (nomeadamente a referência do lacete e a central da PTC); 

(ii) só a fase de instalação é relevante (não é necessário validar – pela PTC – qualquer 
documentação do cliente, testar ou verificar a elegibilidade do acesso); e 

(iii) sendo este um processo mais simples, a interrupção do serviço deve ser mínima e 
inferior ao da primeira desagregação, i.e. a transferência deve ser efectuada num 
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prazo máximo de 3 dias úteis (para um máximo de 7 dias numa primeira 
desagregação).  

No mesmo sentido, a Sonaecom defende que o preço da transferência do lacete entre OPS 
deve ser substancialmente inferior ao de uma primeira desagregação, no máximo de 50% do 
preço de instalação. 

A PTC não concorda com a decisão do ICP-ANACOM, afirmando não aceitar transferências 
de lacetes entre OPS, entendendo que esta Autoridade estaria a obrigá-la a “prescindir dos 
seus direitos de proprietária da rede básica de telecomunicações”, consagrados pelas Leis n.º 
29/2002 de 6 de Dezembro, n.º 95/2003 de 3 de Maio e n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro. 

O ICP-ANACOM vê com agrado que os OPS consideram a decisão positiva, devendo-se 
realçar o contributo para a definição de um processo simples e expedito de transferência de 
lacetes entre operadores.  

Esta Autoridade esclarece a PTC que a decisão de alterar meramente o processo de 
transferência de lacetes entre OPS em nada vem alterar o direito de propriedade desta 
empresa, detentora da rede básica de telecomunicações, sobre os lacetes locais desagregados.  

A decisão do ICP-ANACOM contribuirá para minorar os inconvenientes, nomeadamente o 
tempo de suspensão do serviço, para os consumidores que pretendam mudar de operador. O 
actual processo é manifestamente ineficiente, ao ter que se proceder a uma efectiva 
desinstalação do lacete, que passa ao estado “não activo”, com posterior instalação do mesmo 
(lacete). 

Com a decisão do ICP-ANACOM, elimina-se, na prática, a desinstalação do lacete e este tipo 
de desagregação do lacete corresponderá, efectivamente, a um processo técnico 
sensivelmente mais simples do que uma instalação normal de um lacete activo22.  

O ICP-ANACOM entende dever adaptar o disposto no ponto I.3 do sentido provável da 
deliberação no sentido de detalhar alguns aspectos relativos ao processo de transferência: 

(i) o OPS para onde o lacete será transferido deve ter acesso à informação relevante 
necessária à encomenda do lacete à PTC (nomeadamente a referência do lacete23 e a central 
da PTC), devendo obtê-la do operador de onde o lacete é transferido; 

(ii) A PTC não necessita de validar a documentação do cliente final (nomeadamente o pedido 
de denúncia24) ou verificar a elegibilidade do acesso, verificando apenas a informação básica 
relativa à numeração (referência do lacete) e central da PTC; e 

(iii) Não havendo necessidade desta verificação por parte da PTC, a transferência deve ser 
efectuada num prazo máximo de 5 dias úteis (para pedidos sem portabilidade do número e 
sem testes de qualificação). 

 

2.4. ALTERAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SINAL 
O sentido provável da deliberação prevê a alteração da infra-estrutura de suporte e dos preços 
do serviço de transporte de sinal. 

                                                 
22 Sendo que as ligações internas entre repartidores já se encontra efectuada. 
23 Referência da PTC para o lacete em causa (no caso de transferência de lacetes que em 1ª desagregação 
estavam no estado “activo”, esta referência é número de telefone que estava associado ao cliente da PTC 
anteriormente a esta 1ª desagregação.  
24 O processo prévio de envio do pedido de denúncia, por parte do OPS receptor, e consequente verificação e 
resposta, por parte do OPS de onde o lacete será transferido, deve ser acordado entre ambos os OPS.  
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A Sonaecom considera que a obrigatoriedade de contratar o serviço de transporte de sinal da 
PTC é desproporcionada e representa uma agregação de serviços injustificada. Reiterando os 
comentários enviados ao ICP-ANACOM no âmbito da consulta associada ao projecto de 
regulamento de acesso às condutas, afirma não existirem razões técnicas ou legais para 
recusar o acesso, por parte dos OPS e no âmbito da OLL, às condutas dos edifícios da PTC.  

A ONI e a Sonaecom consideram positiva a decisão do ICP-ANACOM em reduzir os preços 
deste serviço, mas defendem que deve ser mais detalhada, nomeadamente na forma de 
operacionalização da utilização de CVP já existentes (e.g., mecanismos de fiscalização sobre 
a capacidade disponível). A este respeito, a Sonaecom propõe que existam visitas conjuntas 
da PTC e dos OPS para verificação da disponibilidade das CVP existentes e, em caso 
negativo, a ONI propõe que os OPS possam optar por ligar-se a uma outra CVP mais afastada 
ou construir uma câmara específica nos termos actualmente definidos na ORALL. 

A ONI propõe ainda que seja definida uma cláusula de salvaguarda no sentido de garantir que 
os novos preços não serão, em qualquer caso, superiores aos actualmente definidos na 
ORALL. 

A PTC não se opõe à alteração no modelo do serviço de transporte de sinal (incluindo os 
preços de instalação e mensalidades), que reconhece poder traduzir-se numa redução de 
custos, mas considera que este apenas se deverá aplicar a novos casos, i.e., em centrais onde 
ainda não tenha sido fornecido o serviço em fibra óptica (FO) a nenhum OPS.  

A PTC considera ainda que a disponibilização deste serviço torna-se mais complexa, pelo 
facto de envolver mais fusões e passagens de cabos de 6 FO numa maior extensão (desde o 
túnel de cabos até ao módulo do OPS), e que será sempre necessário instalar uma CVP multi-
operador para este efeito (caso não exista outra na proximidade), não devendo em qualquer 
caso ser utilizada a CVP da PTC. 

Relativamente aos preços máximos de instalação do serviço de transporte de sinal quando já 
existe uma CVP multi-operador – ponto I.4.b.ii. do sentido provável da deliberação –, a PTC 
afirma não entender os valores para as componentes CF_MO e CF_O, solicitando a sua 
revisão.  

A PTC defende a manutenção das regras de imputação e repartição de custos de instalação e 
mensalidade do serviço.  

Relativamente à mensalidade do serviço de transporte de sinal, a PTC propõe que este valor 
não dependa da distância, de forma a simplificar a facturação, propondo usar como valores de 
referência os comprimentos por si utilizados na definição dos preços, D1=20 m e D2=130 m - 
que refere serem da ordem de grandeza dos comprimentos reais das condutas e dos cabos 
instalados, considerando a informação disponível de 78 centrais. A PTC propõe, assim, 
valores fixos para a mensalidade do serviço. 

O ICP-ANACOM regista com agrado que tanto os OPS como a PTC consideram a decisão de 
alterar o serviço de transporte de sinal positiva, contribuindo para uma redução dos custos 
para os OPS que se pretendem co-instalar em centrais onde ainda não tenha sido fornecido 
este serviço (a qualquer OPS). Assim, as novas condições de prestação do serviço só se 
aplicam a novos pedidos. 

Na análise anexa ao sentido provável da deliberação, o ICP-ANACOM afirmou o seu 
entendimento de que, não havendo restrições de espaço numa CVP da PTC, esta deverá poder 
ser utilizada para receber directamente a conduta e cabo de FO do(s) OPS. À partida não se 
vêm outras restrições técnicas que impeçam a utilização de uma CVP da PTC próxima da 
central. Deste modo, e tendo em conta o reduzido número de OPS interessados em se co-
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instalar, não deverá haver, normalmente, necessidade da construção de uma nova câmara 
multi-operador25.  

Esta possibilidade, de utilização da CVP da PTC, deverá vir reflectida na ORALL, bem como 
a definição dos procedimentos necessários à sua operacionalização (nomeadamente a 
disponibilização de informação sobre a capacidade disponível nas CVP disponíveis e o 
regime de visitas por parte dos OPS às mesmas). 

Relativamente à mensalidade do serviço de transporte de sinal, a possibilidade de se definir 
um preço fixo (não dependente da distância), de forma a simplificar a facturação, parecia à 
partida viável. Contudo, o valor do comprimento D2 utilizado pela PTC na definição dos 
preços – D2=130 m – parece elevado para ser utilizado como referência para as novas 
instalações do serviço de transporte de sinal, principalmente nas centrais de menor dimensão 
e nos casos em que o OPS se irá co-instalar em espaço aberto, na sala do repartidor principal. 
Note-se que este valor, avançado pela PTC, tem em conta que o actual serviço de transporte 
de sinal foi implementado com recurso a um repartidor óptico (que poderá estar localizado em 
outra sala), e que, em alguns casos, liga o equipamento dos OPS co-instalados em Salas de 
Operador (sala normalmente distante da sala do repartidor e do túnel de cabos). O ICP-
ANACOM crê que este valor para a distância D2, se calculado para as novas centrais e nas 
novas condições (sem repartidor óptico), será em média significativamente inferior a 130 
metros.  

Assim, o ICP-ANACOM, não dispondo de dados fiáveis para o estabelecimento de um valor 
razoável para o comprimentos médio dos cabos ópticos em novas co-instalações, entende 
dever manter o disposto no sentido provável da deliberação quanto à fixação da mensalidade 
do serviço de transporte de sinal em 1% do preço de instalação, sem prejuízo para a eventual 
revisão caso existam novos dados.  

Quanto à repartição de custos, esta Autoridade já reconheceu, na mesma análise, que, sendo 
este serviço tipicamente multi-operador, em que existe partilha de infra-estruturas na maioria 
das suas componentes, os preços definidos (instalação e mensalidade) devem ser aplicados ao 
primeiro OPS beneficiário do serviço de transporte de sinal. Outros OPS que posteriormente 
venham a contratar este serviço nessa mesma central deverão, adicionalmente ao pagamento à 
PTC pela instalação das componentes individuais, proceder ao pagamento dos custos comuns 
à PTC, que se encarregará do reembolso dos mesmos ao(s) OPS já instalado(s), conforme 
procedimento já previsto na ORALL. 

Relativamente aos preços das componentes fixas no caso em que não há sem instalação de 
câmara multi-operador, o ICP-ANACOM reconhece a necessidade de considerar a caixa de 
juntas na CVP, revendo os preços da seguinte forma: CF_O = €1.248,14 e CF_MO = € 
1.194,51. 

Relativamente ao pedido de inclusão de uma clausula de salvaguarda para o preço máximo do 
serviço de transporte de sinal, o ICP-ANACOM entende não dever obrigar a tal, sendo 
espectável que as alterações definidas para este serviço permitam sempre uma redução nos 
custos para os OPS. 

 

                                                 
25 O que também acontece se já existir uma câmara de um OPS ou multi-operador nas proximidades da central, a 
qual poderá ser usada para o efeito. 
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2.5. DATA DE ENTRADA EM VIGOR DAS CONDIÇÕES DE OFERTA 
O ICP-ANACOM determinou, no ponto II do sentido provável da deliberação, que as 
condições de oferta devem entrar em vigor no dia em que a oferta for alterada e comunicada 
pela PTC. 

A ONI e a Sonaecom consideram que as medidas preconizadas pelo sentido provável da 
deliberação já deveriam ter sido tomadas por esta Autoridade e reclamam que os preços a 
aprovar sejam aplicados retroactivamente, no mínimo a 1 de Janeiro de 2005. 

O ICP-ANACOM tem vindo a acompanhar atentamente as evoluções neste mercado, a nível 
nacional e comunitário. Esta evolução traduziu-se, em Portugal, em cerca de 9 mil acessos 
desagregados no final de 2004, sendo que este crescimento apenas se tornou efectivamente 
relevante no último semestre desse ano. Também a nível Europeu só recentemente se tem 
assistido a reduções de preços (nomeadamente na Grécia, na Irlanda e no Reino Unido) e esta 
Autoridade admite que, no futuro, com a conclusão das várias análises do mercado de acesso 
desagregado ao lacete local, as condições da OLL em outros Estados-Membros se alterem. 

Acresce que a aplicação de retroactividade deve, em princípio, ser aplicada em condições 
excepcionais, o que não é o caso. 

Neste sentido, o ICP-ANACOM entende dever manter o disposto no ponto II. do sentido 
provável da deliberação. 

 

2.6. OUTROS ASSUNTOS 
A ONI considera existirem outras matérias que carecem de intervenção do ICP-ANACOM, 
nomeadamente (i) a revisão do modelo de gestão espectral dos cabos, que considera 
demasiadamente restritivo, (ii) a revisão das compensações por incumprimento, considerando 
que os actuais valores não incentivam o cumprimento das condições estabelecidas na 
ORALL, e (iii) a necessidade de ser disponibilizada, de modo expedito e eficiente 
(automaticamente), a informação técnica de cada lacete. 

As questões relacionadas com a qualidade de serviço (SLA) encontram-se em análise por 
parte desta Autoridade. Relativamente à disponibilização de informação técnica, o ICP-
ANACOM já deliberou sobre a matéria26.  

                                                 
26 Cf. Deliberação do ICP-ANACOM, de 21.02.2005, relativa a alterações a introduzir na ORALL. 

15 




