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1. Objetivos do documento

O presente documento tem como objetivo partilhar com cidadãos, empresas,
entidades reguladoras, associações do sector e entidades do Sistema Nacional de
Compras Públicas (SNCP) os principais elementos sobre a contratação pública de
serviços de comunicações de voz e dados, em linha com as orientações estratégicas
e operacionais que decorrem das medidas 7 e 9 do Plano Global Estratégico de
racionalização e redução de custos nas TIC, na Administração Pública, aprovado pela
RCM 12/2012, de 12 de janeiro de 2012;
A presente reflexão permitirá:

 Informar e envolver os interessados no trabalho realizado;
 Receber os comentários e sugestões relativos ao conteúdo apresentado e/ou a


formulação de novo conteúdo nesta categoria;
Incentivar a participação construtiva e criativa.

Vimos assim apelar à partilha da experiência e conhecimento dos interessados,
relativamente às práticas aquisitivas e administrativas, normas e regulamentos, bem
como de outros aspetos essenciais para a melhoria de modelos e soluções de
contratação de serviços de comunicações de voz e dados para a Administração
Pública.
© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

|3

1. Objetivos do documento

Disponibilização
•

O presente documento é publicitado no dia 30 de abril de 2014 no portal da
eSPap (http://www.espap.pt) e através dos jornais diários Diário Económico e
Jornal de Negócios.

Interessados
•

A ESPAP considera interessados os cidadãos, as empresas e as associações
do setor, bem como as entidades públicas

Participação
•

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem, por escrito,
até às 17h00 do dia 30 de maio de 2014, através do envio para o endereço de
correio eletrónico contacto@espap.pt, a sua opinião e os seus contributos ou
sugestões;

•

Os interessados que apresentem contributos devem indicar claramente no
assunto do correio eletrónico a referência SCVD_ESPAP_02/2014 e, no corpo
do mesmo, os seus dados de identificação bem como, quando aplicável, as
entidades que representam.
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2. Caracterização dos serviços no âmbito da contratação pública
2.1. Tipologia de serviços

O presente documento apresenta as linhas gerais do entendimento relativo à aquisição, para a administração
pública, de serviço de comunicações de voz e dados, prevendo-se desde logo, num único instrumento, as diversas
tipologias de serviços existentes no mercado atual:
Serviços de comunicações de voz ― serviço de transporte de voz, em tempo real, permitindo a qualquer utilizador, através de
um equipamento apropriado, ligado a um ponto terminal da rede, comunicar com outro ponto terminal. Pode ainda suportar um
conjunto de serviços adicionais, tais como fax e transmissão de dados;
As entidades prestadoras de serviços no âmbito de comunicações de voz deverão ter a capacidade de fornecer o serviço de
comunicações de voz em local fixo, independentemente da tecnologia de suporte, sendo elegíveis as ofertas baseadas, quer em
comutação de circuitos, quer em comutação de pacotes.

Serviços de comunicações de dados ― serviço de transporte de dados, permitindo a qualquer utilizador, através de
equipamento apropriado, ligado a um ponto terminal da rede, enviar e receber dados para outro ponto terminal;
As entidades prestadoras de serviços no âmbito dos lotes de dados deverão ter a capacidade técnica de fornecer o serviço de acesso à
internet em local fixo e conetividade (entendendo-se como a capacidade de estabelecer circuitos entre localizações específicas e distintas,
sejam os mesmos dedicados ou implementados de forma a constituir uma rede virtual privada (VPN). Para ambos os casos a oferta é
independente da tecnologia de suporte utilizada pelas entidades prestadoras para provisionar os serviços.

Serviços de Televisão ― serviço de recepção de conteúdos de televisão, em tempo real, permitindo a qualquer utilizador, através
de um equipamento apropriado, ligado a um ponto terminal da rede adequado ao serviço receber o sinal de televisão;

Serviço Móvel Terrestre ― serviço que permite a comunicação entre telemóveis ou entre um telemóvel e um telefone fixo, é
definido como o serviço que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis para outras estações;

Serviço unificado de comunicações de voz ― serviço de comunicações de voz com integração de comunicações fixas e
móveis com funcionalidades comuns e partilháveis designadamente grupo fechado de utilizadores e podendo incluir, entre outras,
funcionalidades avançadas de telefonia ou de extensão de central telefónica virtual e gestão de contactos.
© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

|5

2. Caracterização dos serviços no âmbito da contratação pública
2.2. Configuração de potenciais lotes

Pretende-se proceder à configuração de lotes de aquisição atendendo às especificidades da tipologia do
serviço a prestar, procurando refletir, nas opções tomadas, uma maior abrangência da prestação dos serviços
por forma a garantir uma maior cobertura das necessidades das entidades adquirentes.
Neste sentido, os elementos que com que propomos organizar a discussão estratégica são os que
seguidamente se apresentam.

Tipologias de serviços








Serviços de comunicações fixas de voz
Serviços de comunicações fixas de dados – acesso à Internet e conetividade
Serviços combinados de comunicações fixas de voz e dados
Serviços de televisão
Serviços de comunicações móveis de voz e dados
Serviços de comunicações móveis de dados
Serviços de comunicações unificadas (fixas e móveis)
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2. Caracterização dos serviços no âmbito da contratação pública
2.2. Configuração de potenciais lotes

Segmentação regional (NUTS II)









Norte
Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
Região Autónoma dos Açores
Região Autónoma da Madeira
Em todo o Território Nacional

NOTA: A segmentação regional apenas respeita aos lotes de comunicações fixas, uma vez que o serviço de
comunicações móveis tem abrangência nacional
As presentes linhas estratégicas, para discussão, seguem as recomendações da APRITEL (nomeadamente
em documento de 2009 no âmbito dos contributos à consulta pública relativa à preparação do primeiro
acordo quadro de serviços de comunicações de voz e dados em local fixo), estando ainda em linha com as
novas directivas propostas (que visam substituir a 2004/18/CE e 2004/17/CE) para o melhor acesso ao
mercado por parte das PME e das empresas em fase de arranque, que aproveitando o “Código Europeu de
Boas Práticas para facilitar o acesso das PME aos contratos públicos”, inclui medidas concretas para
eliminar os obstáculos ao acesso das PME ao mercado, designadamente a divisão em lotes.

Os próximos slides esquematizam a possível configuração de lotes de aquisição para melhor discussão da
matéria em causa.
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2. Caracterização dos serviços no âmbito da contratação pública
2.3. Configuração de potenciais lotes (em esquema)

Tipologia

Serviço

Segmentação Geográfica
Prestação de serviço de comunicações fixas de voz na Região Norte
Prestação de serviço de comunicações fixas de voz na Região Centro
Prestação de serviço de comunicações fixas de voz na Região Lisboa
Prestação de serviço de comunicações fixas de voz na Região Alentejo

Voz

Prestação de serviço de comunicações fixas de voz na Região Algarve
Prestação de serviço de comunicações fixas de voz na Região Autónoma dos Açores
Prestação de serviço de comunicações fixas de voz na Região Autónoma da Madeira
Comunicações
Fixas

Prestação de serviço de comunicações fixas de voz em todo o território nacional
Prestação de serviço de comunicações fixas de dados na Região Norte
Prestação de serviço de comunicações fixas de dados na Região Centro
Prestação de serviço de comunicações fixas de dados na região Lisboa
Prestação de serviço de comunicações fixas de dados na Região Alentejo
Dados

Prestação de serviço de comunicações fixas de dados na Região Algarve
Prestação de serviço de comunicações fixas de dados na Região Autónoma dos Açores
Prestação de serviço de comunicações fixas de dados na Região Autónoma da Madeira
Prestação de serviço de comunicações fixas de dados em todo o território nacional
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2. Caracterização dos serviços no âmbito da contratação pública
2.3. Configuração de potenciais lotes (em esquema)

Tipologia

Serviço

Segmentação Geográfica
Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados na Região Norte
Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados na Região Centro

Combinado

Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados na Região Lisboa

de Voz

Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados na Região Alentejo

e de

Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados na Região Algarve

Dados

Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados na Região Autónoma dos Açores
Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados na Região Autónoma da Madeira

Comunicações
Fixas

Prestação de serviço combinado de comunicações fixas de voz e de dados em todo o território nacional
Prestação de serviço de televisão na Região Norte
Prestação de serviço de televisão na Região Centro
Prestação de serviço de televisão na região Lisboa
Prestação de serviço de televisão na Região Alentejo
Televisão

Prestação de serviço de televisão na Região Algarve
Prestação de serviço de televisão na Região Autónoma dos Açores
Prestação de serviço de televisão na Região Autónoma da Madeira
Prestação de serviço de televisão em todo o território nacional

© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

|9

2. Caracterização dos serviços no âmbito da contratação pública
2.3. Configuração de potenciais lotes (em esquema)

Tipologia

Serviço

Segmentação Geográfica

Voz
e

Comunicações
Móveis

Prestação de serviço de comunicações móveis de voz e de dados em todo o território nacional

Dados

Dados

Comunicações

Unificado

Fixas

Voz

e

e

Móveis

Dados

Prestação de serviço de comunicações móveis de dados em todo o território nacional

Prestação de serviço unificado de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e
de dados em todo o território nacional
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para comunicações fixas
de voz e dados, para o qual se solicita contributos
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O prestador de serviços deverá cumprir os requisitos funcionais e técnicos mínimos definidos na Lei das
Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro) e demais legislação aplicável.
O prestador de serviços não pode, em caso algum, estabelecer o pagamento de componentes fixas,
designadamente a título de assinatura, para qualquer dos serviços a prestar;
Disponibilizar os relatórios relativos a níveis de consumo e cumprimento dos níveis de serviço contratados,
de acordo com o definido no modelo de reporte e monitorização;
Garantir a totalidade dos serviços de comunicações de voz e dados contratados no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias seguidos (DS) no local definido, ou na data objectivo estabelecida, devendo, neste
caso, os custos que garantam a continuidade do serviço ser suportados pelo prestador do serviço;
Garantir as actividades mínimas de manutenção dos meios tecnológicos associados à prestação do
serviço contratado, numa óptica de minimização de potenciais avarias;
Atribuir um gestor de cliente garantindo que este possa ser contactado das 8h às 18h, 5 (cinco) dias por
semana, no âmbito das questões técnicas e/ou comerciais decorrentes da prestação dos serviços de
comunicações de voz e dados;
Assegurar a existência de um modelo de acompanhamento e monitorização de incidentes que garanta um
horário ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia e todos os dias do ano, de atendimento técnico, um
número telefónico único e a adequada identificação das avarias reportadas;

Assegurar a desmontagem da totalidade dos serviços de comunicações de voz e dados aquando da
cessação da prestação dos mesmos, sem custos acrescidos para a entidade adquirente, assim como a
imediata suspensão da facturação;
© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para comunicações fixas
de voz e dados, para o qual se solicita contributos (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Assegurar a existência de um serviço ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia e todos os dias do ano,
de apoio e acompanhamento do cliente, habilitado a prestar os adequados esclarecimentos e a endereçar
as solicitações de índole não técnica.
Garantir a facturação ao segundo a partir do 30.º segundo;
Disponibilizar a informação de facturação e consumo cumprindo, no mínimo, os níveis obrigatórios
estabelecidos pelo ICP-ANACOM;
Garantir a possibilidade de a entidade adquirente estabelecer um valor máximo de comunicações a atribuir
a cada extensão telefónica configurada na central telefónica;
Garantir a possibilidade de, por opção da entidade adquirente, após se ter atingido o valor máximo de
comunicações configurado na central telefónica para uma extensão telefónica especifica, os custos
subsequentes das comunicações serem suportados pelo utilizador da mesma, originando a emissão de
uma factura adicional em formato electrónico.
Garantir a portabilidade da numeração existente no universo das entidades adquirentes que o solicitem,
sem custos associados para as mesmas;
Assegurar a capacidade de efectuar e receber chamadas de voz de e para qualquer número pertencente
ao Plano Nacional de Numeração (PNN) em vigor;
Assegurar a capacidade de efectuar e receber chamadas de voz de e para qualquer rede de
telecomunicações internacional que utilize numeração válida e reconhecida internacionalmente pelas
entidades competentes;
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para comunicações fixas
de voz e dados, para o qual se solicita contributos (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Garantir a possibilidade de disponibilização de acessos analógicos, RDIS primários (PRI), RDIS básicos
(BRI) e circuitos com largura de banda adequada, nos interfaces especificados pelas entidades
adquirentes, em função das suas necessidades de escoamento, assegurando a compatibilidade com a
rede interna existente;
Garantir que as comunicações de voz, independentemente da tecnologia de suporte, ocorrem em tempo
real e apresentam a qualidade prevista e reconhecida nas normas internacionais, por via de um controlo
adequado dos parâmetros de compressão, largura de banda, contenção, latência e jitter dos circuitos que
suportam as comunicações de voz;
Assegurar a disponibilidade anual do serviço de voz no mínimo de 99,98%, independentemente da opção
tecnológica adoptada devendo, se necessário, incluir mecanismos de securitização dos serviços;

Garantir que o tempo médio anual de reposição do serviço de voz afectado após participação da anomalia
por parte da entidade adquirente não exceda o máximo de 4 (quatro) horas seguidas (HS);
Garantir a facturação para cada uma das categorias de largura de banda definidas para os serviços de
acesso à Internet e de conectividade;
Disponibilizar uma aplicação online para monitorização do desempenho dos circuitos de acesso à Internet,
circuitos dedicados e circuitos que constituam uma rede virtual privada;
Assegurar a possibilidade de configurar rotas estáticas ou dinâmicas, garantir a configuração e a
prioridade de classes de tráfego e assegurar uma adequada integração de voz sobre IP, vídeo e dados, no
caso especifico dos circuitos que constituem uma rede virtual privada (VPN);
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para comunicações fixas
de voz e dados, para o qual se solicita contributos (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Garantir a possibilidade de disponibilizar os serviços de dados nos interfaces e conectores especificados
pelas entidades adquirentes, em função das suas necessidades técnicas e assegurando a compatibilidade
com a rede interna existente;
Assegurar, independentemente da opção tecnológica adoptada e devendo, se necessário, incluir
mecanismos de securitização dos serviços a seguinte disponibilidade anual do serviço de dados para cada
uma das categorias consideradas: até 10 Mbps: 99,90%; até 100 Mbps: 99,95%; superior a 100 Mbps:
99,99%;
Assegurar que o tempo médio anual de reposição do serviço de dados afectado após participação da
anomalia por parte da entidade adquirente não exceda os seguintes valores máximos para cada uma das
categorias consideradas: até 10 Mbps: 4 (quatro) HS; até 100 Mbps: 3 (três) HS; ou superior a 100 Mbps:
2 (duas) HS.

Garantir a possibilidade de disponibilização dos equipamentos (gateways, routers,…) necessários à
prestação do serviço, que devem ser incluídos quando requerido pela entidade
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3. Requisitos dos serviços
Outros possíveis requisitos do serviço de comunicações de voz
e dados
Ainda no âmbito das comunicações fixas de voz e dados importa referir a articulação com a Resolução
do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de fevereiro, que aprova o Plano Global Estratégico de
Racionalização e Redução dos Custos nas TIC na Administração Pública, bem como o trabalho da Agência
para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA, I.P.) no desenvolvimento do projecto de racionalização das
infraestruturas e comunicações da Administração Pública, o qual é necessário articular com as compras
públicas, importando assim solicitar contributos adicionais (slides 15 a 17):
Tendo como objetivo que o prestador de serviços possa garantir chamadas com origem na entidade da
Administração Pública (AP) e com destino a numeração fixa da AP não são cobradas, é neste documento
exposto um mecanismo para permitir a eliminação do custo das referidas chamadas.
No âmbito da presente apresentação, solicita-se aos prestadores de serviços contributos e propostas de
outros mecanismos que permitam executar chamadas com destino a numeração fixa da AP a custo zero.
Pelo exposto, e em acréscimo aos requisitos definidos para a prestação de serviços de
comunicações fixas de voz e de dados
Outros possíveis requisitos mínimos dos serviços a prestar
Garantir que cada acesso, analógico ou IP, é disponibilizado através de um equipamento Mediagateway, a
instalar na entidade, que sendo transparente no encaminhamento de chamadas para fora do universo da
AP, permite o encaminhamento das chamadas com destino a numeração fixa da AP pela rede de dados a
contratar.
Garantir a possibilidade, de por opção da entidade, a gestão da Mediagateway poder ser da
responsabilidade do operador ou da entidade.
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3. Requisitos dos serviços
Outros possíveis requisitos do serviço de comunicações de voz
e dados
Prestação de serviços de comunicações fixas de voz e de dados (cont.)

Outros possíveis requisitos mínimos dos serviços a prestar
Assegurar as seguintes funcionalidades básicas para o equipamento Mediagateway, suporte IPv6 e IPv4,
capacidade para cursar 1,5 vezes os acessos existentes, suporte aos protocolos TLS e SRTP, suporte a
VLAN’s, suporte a SIPv1 (RFC2543) e SIPv2 (RFC3261), suporte de Echo-cancellation e SilenceCompression, suporte aos codecs G.711, G.722, suporte ao encaminhamento de chamadas através de
ENUM.
Garantir que por cada chamada iniciada pela entidade, a Mediagateway acede ao serviço ENUM da AP,
para verificar se o número destino da chamada pertence à AP. Caso pertença, a Mediagateway
encaminha, através do acesso de dados a chamada para a Mediagateway ou central de comunicações IP
a que o número destino está associado. A Mediagateway da entidade destino encaminha a chamada para
a central telefónica existente.
Garantir que por cada entidade adjudicante, o prestador de serviços fornece a numeração fixa da entidade
adjudicante à entidade gestora do serviço de ENUM. O não fornecimento implicará penalizações.

Garantir que o acesso de dados tem capacidade de garantia de QoS para tráfego de voz.
Garantir que quando o acesso de dados é um acesso à Internet, a Mediagateway executa todas as
chamadas com recurso a TLS e SRTP para garantia de confidencialidade.
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3. Requisitos dos serviços
Outros possíveis requisitos do serviço de comunicações de voz
e dados
Arquitetura ilustrativa do que foi apresentado anteriormente

1

Organismo Público
A



PBX

Organismo Público
B

3

Mediagateway

2

Numeração
da AP

Voz Fixa



ENUM

PBX

Chamada para
a AP



Mediagateway

Chamada para
fora da AP

€

4
Operador (es)

Voz Fixa


❶ É efetuada uma chamada a partir de
um telefone fixo da AP, a qual é
reencaminhada para a
Mediagateway “local”.

❷ A chamada é enviada para
verificação do número destino no
ENUM.

❸ Se chamada para número da AP, é
reencaminhada para a
Mediagateway do Organismo destino
e:
• Entregue via PBX no telefone fixo.
• Entregue via operador no telemóvel.
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€

📱€
❹ Se chamada para fora da AP, é
reencaminhada para o operador
destino e posteriormente entregue
ao destinatário.
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviços de
televisão
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O prestador de serviços deverá cumprir os requisitos funcionais e técnicos mínimos definidos na Lei das
Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro) e demais legislação aplicável.
O prestador de serviços não pode, em caso algum, estabelecer o pagamento de componentes fixas,
designadamente a título de assinatura, para qualquer dos serviços a prestar;
Disponibilizar os relatórios relativos a níveis de consumo e cumprimento dos níveis de serviço contratados,
de acordo com o definido no modelo de reporte e monitorização;
Garantir a totalidade dos serviços de televisão contratados no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias
seguidos (DS) no local definido ou, em alternativa, na data objectivo estabelecida;
Garantir as actividades mínimas de manutenção dos meios tecnológicos associados à prestação do
serviço contratado, numa óptica de minimização de potenciais avarias;
Atribuir um gestor de cliente garantindo que este possa ser contactado das 8h às 18h, 5 (cinco) dias por
semana, no âmbito das questões técnicas e/ou comerciais decorrentes da prestação dos serviços;
Assegurar a existência de um modelo de acompanhamento e monitorização de incidentes que garanta um
horário ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia e todos os dias do ano, de atendimento técnico, um
número telefónico único e a adequada identificação das avarias reportadas;
Disponibilizar serviços de distribuição TV, podendo usar a combinação de vários tipos de acesso para
colmatar limitações de cobertura ou alcance na cablagem necessária para o serviço;
Assegurar que disponibiliza conteúdos em HD nos pacotes base de oferta de canais, quer no cenário de
modulação digital na rede coaxial interna, quer no cenário de entrega na rede IP interna.
Não são consideráveis canais exclusivos.
© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 18

3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviços de
televisão (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O contratante especificará o local ou locais para o fornecimento do serviço TV, sinal de TV na rede interna
pretendido, número de pontos de visualização TV e pacote com número de canais, cabendo ao
cocontratante aferir as condições no local para o fornecimento do serviço e apresentar a solução de
fornecimento de TV especificando os meios de acesso a utilizar, canais TV disponíveis e equipamentos
necessários;
A receção de conteúdos TV deverá contemplar a possibilidade de entrega pelo cocontratante de sinal TV
via acesso fibra, cabo coaxial, cobre ou receção satélite;
Garantir a possibilidade à entidade adquirente de requerer canais em definição normal, em alta definição e
canais Premium em qualquer um dos acessos propostos;
O sinal TV entregue na rede interna da entidade adquirente poderá ser sobre rede coaxial, sendo
analógico com modulação PAL B/G ou digital com modulação DBV-T, podendo a entidade adquirente
requerer ambas as tecnologias, ou sobre rede estruturada UTP, sendo IPTV Multicast ou em protocolos
Unicast adaptativos ficando o cocontratante responsável por dimensionar o serviço consoante o número de
pontos de visualização TV;
Ainda no caso de entrega de sinal TV sobre rede estruturada, o cocontratante poderá ter de fornecer os
dispositivos ativos de rede IP e boxes necessárias para a visualização TV. Em caso do contratante já ter
infraestrutura própria IP, o contratante deverá validar a rede do contratante para utilização de serviços de
TV;

Quaisquer conteúdos de TV recebidos na rede do contratante deverão cumprir todos os requisitos legais
ao nível de proteção de conteúdos. O sinal TV recebido deverá cumprir todas as normas de proteção e
encriptação e em nenhum caso deverá haver qualquer transferência de obrigações ou deveres ao nível de
acesso condicional. O cocontratante deverá contemplar os equipamentos necessários para desencriptar os
conteúdos TV recebidos e disponibiliza-los na rede interna do contratante.
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3. Requisitos dos serviços a prestar
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço móvel de
voz e dados e móvel de dados
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O prestador de serviços deverá cumprir os requisitos funcionais e técnicos mínimos definidos na Lei das
Comunicações eletrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro) e demais legislação aplicável;
O prestador de serviços não pode, em caso algum, estabelecer o pagamento de componentes fixas,
designadamente a título de assinaturas, para qualquer dos serviços a prestar;
A tarifação no tráfego de Voz “intra-conta”, i.e. dentro do mesmo contrato, (Origem Rede Móvel –
Terminação Rede Móvel e Origem Rede Móvel – Terminação PPCA) e no tráfego SMS “intra-conta”
(Origem Rede Móvel – Terminação Rede Móvel) é de 0,00€;
Os equipamentos necessários para usufruir do serviço contratado deverão ser disponibilizados às
entidades adquirentes sem qualquer custo à exceção dos consumos mínimos mensais referidos;
Discriminar nos planos de preços as chamadas de voz efetuadas e recebidas, mensagens enviadas e
recebidas e transmissão de dados por zonas geográficas;
Garantir a portabilidade de numeração para todos os serviços existentes no universo das entidades
adquirentes que o solicitem sem qualquer custo;
Garantir o transporte das classes de tráfego definidas para os lotes;
Garantir o acesso aos serviços discriminados para os lotes;
Faturação ao segundo a partir do 30º segundo;
Unidade de faturação de dados: 10 KB;
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço móvel de
voz e dados e móvel de dados (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Garantir a possibilidade de barramento de chamadas, sem qualquer custo, nos seguintes termos:
i) Aos números (cartões) ativos definididos pela entidade adquirente, no caso em que esta tenha solicitado
para os mesmos a disponibilização de equipamentos terminais;
ii) A um máximo de 30% da totalidade dos números (cartões) ativos, no caso em que para os mesmos não
seja solicitada pela entidade adquirente a disponibilização de equipamentos terminais;
Garantir a possibilidade da entidade adquirente estabelecer um valor máximo de comunicações a atribuir a
cada utilizador;
Garantir a possibilidade de, por opção da entidade adquirente, após se ter atingido o valor máximo a que
se refere a alínea anterior, os custos subsequentes serem suportados pelo utilizador, originando a emissão
de uma fatura adicional em formato eletrónico;
As soluções devem fornecer funcionalidades de limitador ou avisador de que o valor máximo de
comunicações estabelecido pela entidade adquirente está a ser atingido;
Garantir que a gestão de plafonds seja efetuada com periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual;

A solução deve permitir a inibição do serviço de voz;
A solução deve permitir o serviço de voz sobre IP (VoIP);
Deverão ser apresentadas opções com interface de ligação em USB;
A solução deve permitir a inibição do serviço de roaming.
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço móvel de
voz e dados e móvel de dados (cont.)

Requisitos mínimos dos serviços a prestar
l) Fornecer, caso solicitado pela entidade adquirente, terminais com as opções em termos de marcas e
modelos para as seguintes tipologias:
i) Terminais tipo A: os terminais a disponibilizar a cada entidade adquirente devem possuir no mínimo as
seguintes características: Autonomia em conversação: 3h; Autonomia em stand-by: 250h; Capacidade de
efetuar e receber chamadas de voz; Capacidade para enviar e receber SMS; Bluetooth.
ii) Terminais Tipo B: para além das características definidas para os terminais do tipo A, os terminais do
Tipo B, devem, ainda, possuir no mínimo as seguintes características: Teclado alfanumérico (QWERTY);
Opção por ecrã tátil; Câmara digital; Capacidade de enviar e receber correio eletrónico; Função wi-fi;
WLAN; Capacidade de conexão com redes de dados para acesso à Internet; Capacidade de
sincronização dos dados do organizador com um computador pessoal e agenda de contatos; Sistemas
operativos (Symbian, Blackberry OS, Windows Mobile, Ios, Android, ou outro).
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço unificado
de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O prestador de serviços deverá cumprir os requisitos funcionais e técnicos mínimos definidos na Lei das
Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro) e demais legislação aplicável.
O prestador de serviços não pode, em caso algum, estabelecer o pagamento de componentes fixas,
designadamente a título de assinatura, para qualquer dos serviços a prestar;
Disponibilizar os relatórios relativos a níveis de consumo e cumprimento dos níveis de serviço contratados,
de acordo com o definido no modelo de reporte e monitorização;
Garantir a totalidade dos serviços de comunicações de voz e dados contratados no prazo máximo de 45
(vinte e um) dias seguidos (DS) no local definido ou, em alternativa, na data objectivo estabelecida;
Garantir as actividades mínimas de manutenção dos meios tecnológicos associados à prestação do
serviço contratado, numa óptica de minimização de potenciais avarias;
Atribuir um gestor de cliente garantindo que este possa ser contactado das 8h às 18h, 5 (cinco) dias por
semana, no âmbito das questões técnicas e/ou comerciais decorrentes da prestação dos serviços de
comunicações de voz e dados;
Assegurar a existência de um modelo de acompanhamento e monitorização de incidentes que garanta um
horário ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia e todos os dias do ano, de atendimento técnico, um
número telefónico único e a adequada identificação das avarias reportadas;
Assegurar a desmontagem da totalidade dos serviços de comunicações de voz e dados aquando da
cessação da prestação dos mesmos, sem custos acrescidos para a entidade adquirente, assim como a
imediata suspensão da facturação;
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço unificado
de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados
(cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Assegurar a existência de um serviço ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia e todos os dias do ano,
de apoio e acompanhamento do cliente, habilitado a prestar os adequados esclarecimentos e a endereçar
as solicitações de índole não técnica.
Garantir a facturação ao segundo a partir do 30.º segundo;
Disponibilizar a informação de facturação e consumo cumprindo, no mínimo, os níveis obrigatórios
estabelecidos pelo ICP-ANACOM;
Garantir a possibilidade de a entidade adquirente estabelecer um valor máximo de comunicações a atribuir
a cada extensão telefónica configurada na central telefónica;

Garantir a possibilidade de, por opção da entidade adquirente, após se ter atingido o valor máximo de
comunicações configurado na central telefónica para uma extensão telefónica especifica, os custos
subsequentes das comunicações serem suportados pelo utilizador da mesma, originando a emissão de
uma factura adicional em formato electrónico.
Garantir a portabilidade da numeração existente no universo das entidades adquirentes que o solicitem,
sem custos associados para as mesmas;

Assegurar a capacidade de efectuar e receber chamadas de voz de e para qualquer número pertencente
ao Plano Nacional de Numeração (PNN) em vigor;
Assegurar a disponibilização, além da numeração pública, de um plano de numeração privado de 4 dígitos;
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço unificado
de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados
(cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Assegurar a capacidade de efectuar e receber chamadas de voz de e para qualquer rede de
telecomunicações internacional que utilize numeração válida e reconhecida internacionalmente pelas
entidades competentes;
Garantir a identificação correta do das chamadas nos destinos de forma a permitir o retorno das
chamadas, sem prejuízo de se optar pela confidencialidade das mesmas de forma dinâmica (chamada a
chamada) ou por configuração para funcionamento constante:
Garantir a possibilidade de integração em grupo fechado de utilizadores com serviços de voz
dsiponibilizados por via de acessos analógicos, RDIS primários (PRI), RDIS básicos (BRI) e circuitos IP
com largura de banda adequada, nos interfaces e conetores especificados pelas entidades adquirentes,
em função das suas necessidades de escoamento, assegurando a compatibilidade com a rede interna
existente;
Garantir que as comunicações de voz, independentemente da tecnologia de suporte, ocorrem em tempo
real e apresentam a qualidade prevista e reconhecida nas normas internacionais, por via de um controlo
adequado dos parâmetros de compressão, largura de banda, contenção, latência e jitter dos circuitos que
suportam as comunicações de voz;
Garantir a existência de um grupo fechado de utilizadores independente do tipo de terminal, fixo ou móvel;
Assegurar a disponibilidade anual do serviço de voz no mínimo de 99,98%, independentemente da opção
tecnológica adoptada devendo, se necessário, incluir mecanismos de securitização dos serviços;
Garantir que o tempo médio anual de reposição do serviço de voz afectado após participação da anomalia
por parte da entidade adquirente não exceda o máximo de 4 (quatro) horas seguidas (HS);
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço unificado
de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados
(cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Garantir a facturação para cada uma das categorias de largura de banda definidas para os serviços de
acesso à Internet e de conectividade;
Disponibilizar uma aplicação online para monitorização do desempenho dos circuitos de acesso à Internet,
circuitos dedicados e circuitos que constituam uma rede virtual privada;
Assegurar a possibilidade de configurar rotas estáticas ou dinâmicas, garantir a configuração e a
prioridade de classes de tráfego e assegurar uma adequada integração de voz sobre IP, vídeo e dados, no
caso especifico dos circuitos que constituem uma rede virtual privada (VPN);
Garantir a possibilidade de disponibilizar os serviços de dados nos interfaces e conectores especificados
pelas entidades adquirentes, em função das suas necessidades técnicas e assegurando a compatibilidade
com a rede interna existente;
Assegurar, independentemente da opção tecnológica adoptada e devendo, se necessário, incluir
mecanismos de securitização dos serviços a seguinte disponibilidade anual do serviço de dados para cada
uma das categorias consideradas: até 10 Mbps: 99,90%; até 100 Mbps: 99,95%; superior a 100 Mbps:
99,99%;
Garantir a possibilidade de disponibilização dos equipamentos (gateways, routers,…) necessários à
prestação do serviço, que devem ser incluídos quando requerido pela entidade
Assegurar que o tempo médio anual de reposição do serviço de dados afectado após participação da
anomalia por parte da entidade adquirente não exceda os seguintes valores máximos para cada uma das
categorias consideradas: até 10 Mbps: 4 (quatro) HS; até 100 Mbps: 3 (três) HS; ou superior a 100 Mbps:
2 (duas) HS.
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço unificado
de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados
(cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Faturação ao segundo a partir do 30º segundo;
A tarifação no tráfego de Voz “intra-conta”, i.e. dentro do mesmo contrato, (Origem Rede Móvel –
Terminação Rede Móvel e Origem Rede Móvel – Terminação PPCA) e no tráfego SMS “intra-conta”
(Origem Rede Móvel – Terminação Rede Móvel) é de 0,00€.

Os equipamentos necessários para usufruir do serviço contratado deverão ser disponibilizados às
entidades adquirentes sem qualquer custo à exceção dos consumos mínimos mensais referidos
Discriminar nos planos de preços as chamadas de voz efetuadas e recebidas, mensagens enviadas e
recebidas e transmissão de dados por zonas geográficas;
Garantir a portabilidade de numeração para todos os serviços existentes no universo das entidades
adquirentes que o solicitem sem qualquer custo;
Garantir o transporte das classes de tráfego definidas para os lotes;
Garantir o acesso aos serviços discriminados para os lotes;
Unidade de faturação de dados: 10 KB;

Garantir a possibilidade de barramento de chamadas, sem qualquer custo, nos seguintes termos:
i) Aos números (cartões) ativos definididos pela entidade adquirente, no caso em que esta tenha solicitado
para os mesmos a disponibilização de equipamentos terminais;
ii) A um máximo de 30% da totalidade dos números (cartões) ativos, no caso em que para os mesmos não
seja solicitada pela entidade adquirente a disponibilização de equipamentos terminais;
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço unificado
de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados
(cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Garantir a possibilidade da entidade adquirente estabelecer um valor máximo de comunicações a atribuir a
cada utilizador;
Garantir a possibilidade de, por opção da entidade adquirente, após se ter atingido o valor máximo a que
se refere a alínea anterior, os custos subsequentes serem suportados pelo utilizador, originando a emissão
de uma fatura adicional em formato eletrónico;
As soluções devem fornecer funcionalidades de limitador ou avisador de que o valor máximo de
comunicações estabelecido pela entidade adquirente está a ser atingido;
Garantir que a gestão de plafonds seja efetuada com periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual;
A solução deve permitir a inibição do serviço de voz;
A solução deve permitir o serviço de voz sobre IP (VoIP);
Deverão ser apresentadas opções com interface de ligação em USB;
A solução deve permitir a inibição do serviço de roaming.
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3. Requisitos dos serviços
Apresenta-se de seguida um conjunto significativo de requisitos mínimos para serviço unificado
de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados
(cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
l) Fornecer, caso solicitado pela entidade adquirente, terminais com as opções em termos de marcas e
modelos para as seguintes tipologias:
i) Terminais tipo A: os terminais a disponibilizar a cada entidade adquirente devem possuir no mínimo as
seguintes características: Autonomia em conversação: 3h; Autonomia em stand-by: 250h; Capacidade de
efetuar e receber chamadas de voz; Capacidade para enviar e receber SMS; Bluetooth.
ii) Terminais Tipo B: para além das características definidas para os terminais do tipo A, os terminais do
Tipo B, devem, ainda, possuir no mínimo as seguintes características: Teclado alfanumérico (QWERTY);
Opção por ecrã tátil; Câmara digital; Capacidade de enviar e receber correio eletrónico; Função wi-fi;
WLAN; Capacidade de conexão com redes de dados para acesso à Internet; Capacidade de
sincronização dos dados do organizador com um computador pessoal e agenda de contatos; Sistemas
operativos (Symbian, Blackberry OS, Windows Mobile, Ios, Android, ou outro).
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3. Requisitos dos serviços
Outros possíveis requisitos do serviço unificado de
comunicações
Ainda no âmbito do serviço unificado de comunicações importa referir a articulação com a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de fevereiro, que aprova o Plano Global Estratégico de
Racionalização e Redução dos Custos nas TIC na Administração Pública, bem como o trabalho da Agência
para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA, I.P.) no desenvolvimento do projeto de racionalização das
infraestruturas e comunicações da Administração Pública, o qual é necessário articular com as compras
públicas, importando assim solicitar contributos adicionais (slides 30 a 32):
Tendo como objetivo, tal como no serviço de comunicações fixas, que o prestador de serviços possa
garantir chamadas com origem na entidade da Administração Pública (AP) e com destino a numeração fixa
da AP não são cobradas, é neste documento exposto um mecanismo para permitir a eliminação do custo
das referidas chamadas.
No âmbito da presente apresentação, solicita-se aos prestadores de serviços contributos e propostas de
outros mecanismos que permitam executar chamadas com destino a numeração fixa da AP a custo zero.
Pelo exposto, e em acréscimo aos requisitos definidos para a prestação de serviço unificado de
comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de voz e de dados (cont.)
Outros possíveis requisitos mínimos do serviço a prestar
Garantir que cada acesso, analógico ou IP, é disponibilizado através de um equipamento Mediagateway, a
instalar na entidade, que sendo transparente no encaminhamento de chamadas para fora do universo da
AP, permite o encaminhamento das chamadas com destino a numeração fixa da AP pela rede de dados a
contratar.
Garantir a possibilidade, de por opção da entidade, a gestão da Mediagateway poder ser responsabilidade
do operador ou da entidade.
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3. Requisitos dos serviços
Outros possíveis requisitos do serviço unificado de
comunicações
Prestação serviço unificado de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações
móveis de voz e de dados (cont.)
Outros possíveis requisitos mínimos do serviço a prestar
Assegurar as seguintes funcionalidades básicas para o equipamento Mediagateway, suporte IPv6 e IPv4,
capacidade para cursar 1,5 vezes os acessos existentes, suporte aos protocolos TLS e SRTP, suporte a
VLAN’s, suporte a SIPv1 (RFC2543) e SIPv2 (RFC3261), suporte de Echo-cancellation e SilenceCompression, suporte aos codecs G.711, G.722, suporte ao encaminhamento de chamadas através de
ENUM.

Garantir que por cada chamada iniciada pela entidade, a Mediagateway acede ao serviço ENUM da AP,
para verificar se o número destino da chamada pertence à AP. Caso pertença, a Mediagateway
encaminha, através do acesso de dados, a chamada para a Mediagateway ou central de comunicações IP
a que o número destino está associado. A Mediagateway da entidade destino encaminha a chamada para
a central telefónica existente
Garantir que por cada entidade adjudicante, o prestador de serviços fornece a numeração fixa da entidade
adjudicante à entidade gestora do serviço de ENUM. O não fornecimento implicará penalizações.
Garantir que o acesso de dados tem capacidade de garantia de QoS para tráfego de voz.
Garantir que quando o acesso de dados é um acesso à Internet, a Mediagateway executa todas as
chamadas com recurso a TLS e SRTP para garantia de confidencialidade.
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3. Requisitos dos serviços
Outros possíveis requisitos do serviço unificado de
comunicações
Arquitetura ilustrativa do que foi apresentado anteriormente

1

Organismo Público
A



PBX

Organismo Público
B

3

Mediagateway

2

Numeração
da AP

Voz Fixa



ENUM

PBX

Chamada para
a AP



Mediagateway

Chamada para
fora da AP

€

4
Operador (es)

Voz Fixa


❶ É efetuada uma chamada a partir de
um telefone fixo da AP, a qual é
reencaminhada para a
Mediagateway “local”.

❷ A chamada é enviada para
verificação do número destino no
ENUM.

❸ Se chamada para número da AP, é
reencaminhada para a
Mediagateway do Organismo destino
e:
• Entregue via PBX no telefone fixo.
• Entregue via operador no telemóvel.
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Voz Móvel

€

📱€
❹ Se chamada para fora da AP, é
reencaminhada para o operador
destino e posteriormente entregue
ao destinatário.
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4. Estrutura do modelo para apresentação de preço
No âmbito do presente documento de apresentação dos trabalhos de desenvolvimento do modelo de
aquisição de comunicações de voz e dados para a administração pública, equaciona-se a seguinte
estrutura da proposta de preço, para cada um dos serviços anteriormente definidos:
Serviço de comunicações fixas



Serviço Fixo de Voz: Preço em euros por minuto, faturado ao segundo a partir do 30.º segundo;



Serviço Fixo de Dados: Preço por aluguer mensal de largura de banda, devendo ser apresentados os tarifários
para as seguintes categorias:
•
•
•
•

Categoria A: Largura de banda até 10Mbps;
Categoria B: Largura de banda até 100 Mbps;
Categoria C: Largura de banda até 400 Mbps;
Categoria D: Largura de banda até 1000Mbps

Serviço de televisão
:



Serviço de Televisão: Preço por disponibilização mensal de acesso a conteúdos de televisão de acordo com as
seguintes categorias
•
•

Categoria J: Até 100 canais;
Categoria K: Até 150 canais
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4. Contratação do serviço

Serviço de comunicações móveis



Serviço Móvel de Voz: Preço em euros por minuto, faturado ao segundo a partir do 30.º segundo;



Serviço Móvel de Dados: Preço por MB de tráfego de dados de Internet, faturado a cada 10 KB;



Preço para plafonds mensais e consumos adicionais de tráfego de dados de Internet para as seguintes
categorias:
•
•
•
•

Categoria S: Plafond mensal até 600 MB de tráfego;
Categoria T: Plafond mensal até 1 Gb de tráfego;
Categoria U: Plafond mensal até 2 Gb de tráfego; e
Categoria V: Plafond mensal até 4 Gb de tráfego.



Serviço de mensagens curtas (SMS) e mensagens multimédia (MMS): Preço em euros por unidade;



Valor para consumo mínimo mensal associado à disponibilização dos terminais, para os serviços de
comunicações de voz e dados;



Para os serviços de comunicações móveis de dados, os equipamentos terminais devem ser disponibilizados
sem qualquer custo às entidades adquirentes.
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4. Contratação do serviço
Serviço unificado de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações móveis de
voz e de dados



Serviço Fixo de Voz: Preço em euros por minuto, faturado ao segundo a partir do 30.º segundo;



Serviço Fixo de Dados: Preço para aluguer mensal de largura de banda, devendo ser apresentados os tarifários
para as seguintes categorias:
•
•
•
•

Categoria A: Largura de banda até 10Mbps;
Categoria B: Largura de banda até 100 Mbps;
Categoria C: Largura de banda até 400 Mbps;
Categoria D: Largura de banda até 1000Mbps.



Serviço Móvel de Voz: Preço em euros por minuto, faturado ao segundo a partir do 30.º segundo;



Serviço Móvel de Dados: Preço por MB de tráfego de dados de Internet, faturado a cada 10 KB;



Preço para plafonds mensais e consumos adicionais de tráfego de dados de Internet para as seguintes
categorias:
•
•
•
•

Categoria S: Plafond mensal até 600 MB de tráfego;
Categoria T: Plafond mensal até 1 Gb de tráfego;
Categoria U: Plafond mensal até 2 Gb de tráfego; e
Categoria V: Plafond mensal até 4 Gb de tráfego.
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4. Contratação do serviço
Lotes de serviço unificado de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações
móveis de voz e de dados (cont.)



Serviço de mensagens curtas (SMS) e mensagens multimédia (MMS): Preço em euros por unidade;



Valor para consumo mínimo mensal associado à disponibilização dos terminais, para os serviços de
comunicações de voz e dados.

Considera-se que o acesso à aquisição do serviço unificado de comunicações fixas de voz e de dados e de comunicações
móveis de voz e de dados pelas entidades adquirentes seja devidamente fundamentado com razões verificáveis de
eficiência e operacionalidade, nos termos do Decreto-Lei n.º 107/2012 de 18 de maio.
Entende-se, para concretização do ponto anterior, que devem as entidades adquirentes, em concordância com as
caraterísticas do seu serviço, das suas competências, da sua missão, perfil de atuação e objetivos, apresentar as
vantagens decorrentes da operacionalização, no seu caso concreto, das funcionalidades das comunicações unificadas, de
acordo, entre outras, com as que seguidamente se referem:



Mobilidade dos colaboradores – justificando com a % de colaboradores que atualmente já usufruem de telefonia móvel e,
desse grupo, quais aqueles que beneficiam, para efeitos operacionais, das características deste tipo de serviço;



Flexibilização do trabalho – aplicações atualmente em utilização com capacidades de instant messaging e conferência à
distância que beneficiem dos serviços apenas oferecidos com esta tipologia de contratação e sua relevância para a
missão da organização;



Reduções de cargas de trabalho de gestão e administração pela otimização da infraestrutura de comunicações.

© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 36

Contatos
eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
Direção de Compras Públicas
Av. Leite de Vasconcelos, 2, Alfragide
2614-502 AMADORA • PORTUGAL
Tel.: (+351) 214 723 100
E-mail: contacto@eSPap.pt

A partilha do presente documento pela eSPap visa uma consulta pública prévia no processo de
alinhamento da estratégia que está a ser desenhada para a contratação de comunicações de serviços
de voz e dados e modelo tecnológico associado, com a prática do mercado e as necessidades da
administração pública em geral.
Assim, a eSPap agradece comentários ao modelo apresentado, disponibilizando para o efeito o e-mail
acima indicado, solicitando-se que todos os comentários estejam identificados no assunto com a
referência SCVD_ESPAP_02/2014, e no corpo do mesmo os dados de identificação e, quando for o
caso, as entidades que representam.
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Juntos, partilhamos eficiência

