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RESUMO
Numa sociedade moderna, dinâmica e interactiva, as relações entre os operadores de
telecomunicações, que agregam no seu domínio milhões de clientes, são uma necessidade
efectiva. Desse modo, a relação de trocas entre parceiros concorrentes, revela-se uma
necessidade das organizações, as quais dinamizam nesse âmbito relações duradouras de forma
a disponibilizarem, o melhor serviço aos seus clientes. Neste contexto surge a actividade de
Interligação, a qual pretende ser uma facilitadora da relação entre Operadores de
Telecomunicações, procurando o desenvolvimento de relações cordiais e diplomáticas, que
facilitam a concretização diária da relação comercial necessária à sua existência como operador
de telecomunicações. Destacam-se assim as seguintes áreas de intervenção: actividade
facilitadora da relação entre Operadores de Telecomunicações; dinamização do acesso dos
clientes directos às redes e serviços dos outros operadores; gestão da utilização de serviços
adquiridos a outros operadores (Capacidade/Circuitos; IP; Trânsitos, Serviços Especiais,
Aberturas, Numeração, etc.); facturação e validação das facturas emitidas pelos outros
operadores no âmbito das trocas de tráfego realizadas, bom como dos serviços adjudicados para
o desenvolvimento das suas actividades.
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