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O presente relatório tem por objeto as solicitações recebidas no ICP 

Comunicações, doravante ANACOM, em 2011, 

Portugal. 

Na apresentação dos dados é considerado o total de solicitações dirigidas a esta Autoridade 

por utilizadores finais de serviços de comunicações e pelo público em geral, diretamente ou 

através de outras entidades. A análise dos dados incide apenas sobre o universo das 

reclamações e dos pedidos de informação, distinguindo

escrita – carta, fax, e-mail, formulário eletrónico

contacto telefónico e/ou presencial com os serviços de atendimento ao público.

As solicitações são classificadas de acordo com uma taxionomia própria da ANACOM, que tem 

vindo a ser desenvolvida e consolidada na perspetiva da melhor prossecução da atividade 

regulatória e de supervisão desta Autoridade. 

Os dados relativos aos registos do tipo reclamação sobre o sector das comunicações 

eletrónicas por prestador e serviço são apresentados de forma tridimensional, de modo a 

permitir uma análise mais detalhada e fiável dos 

sobre o total de  registos do tipo reclamação por prestador e serviço

clientes face à média de clientes

mercado por prestador e serviço.

Os serviços visados nesta apresentação são o serviço de acesso fixo à internet; o serviço de 

acesso móvel  à internet; o serviço de televisão por subscrição; o serviço telefónico em local 

fixo e o serviço telefónico móvel.

No que respeita especificamente aos

clientes por prestador e serviço, estes incidem apenas sobre os prestadores visados nas 

reclamações, excluindo-se, assim, deste relatório os prestadores que não foram alvo de 

qualquer reclamação. 

Na leitura do presente documento deve ter

seu objeto, envolver mais do que um 

                                                           
1
 Recebidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, alterado
Decreto-Lei n.º 118/2009, de 19 de Maio, e pelo Decreto
Registe-se que nem todas as folhas do livro de reclamações são classificadas como reclamações. Em 2011, do to

origem no livro de reclamações (36.292), 91 eram pedidos de informação, petições, sugestões ou louvores

               

Preâmbulo 

O presente relatório tem por objeto as solicitações recebidas no ICP – Autoridade Nacional de 

Comunicações, doravante ANACOM, em 2011, sobre o mercado das comunicações em 

Na apresentação dos dados é considerado o total de solicitações dirigidas a esta Autoridade 

por utilizadores finais de serviços de comunicações e pelo público em geral, diretamente ou 

s. A análise dos dados incide apenas sobre o universo das 

reclamações e dos pedidos de informação, distinguindo-se o que é recebido sob a forma 

formulário eletrónico e livro de reclamações
1

nico e/ou presencial com os serviços de atendimento ao público.

As solicitações são classificadas de acordo com uma taxionomia própria da ANACOM, que tem 

vindo a ser desenvolvida e consolidada na perspetiva da melhor prossecução da atividade 

de supervisão desta Autoridade.  

s dados relativos aos registos do tipo reclamação sobre o sector das comunicações 

eletrónicas por prestador e serviço são apresentados de forma tridimensional, de modo a 

permitir uma análise mais detalhada e fiável dos mesmos. Desta forma, o

registos do tipo reclamação por prestador e serviço, as 

clientes face à média de clientes do ano de 2011 para cada prestador e serviço e a quota de 

mercado por prestador e serviço. 

serviços visados nesta apresentação são o serviço de acesso fixo à internet; o serviço de 

acesso móvel  à internet; o serviço de televisão por subscrição; o serviço telefónico em local 

fixo e o serviço telefónico móvel. 

No que respeita especificamente aos dados sobre os registos do tipo

clientes por prestador e serviço, estes incidem apenas sobre os prestadores visados nas 

se, assim, deste relatório os prestadores que não foram alvo de 

ra do presente documento deve ter-se em consideração que uma solicitação pode, pelo 

seu objeto, envolver mais do que um serviço, assunto e/ou prestador. 

Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, pelo 
Lei n.º 118/2009, de 19 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de Outubro. 
se que nem todas as folhas do livro de reclamações são classificadas como reclamações. Em 2011, do to

origem no livro de reclamações (36.292), 91 eram pedidos de informação, petições, sugestões ou louvores
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Autoridade Nacional de 

sobre o mercado das comunicações em 

Na apresentação dos dados é considerado o total de solicitações dirigidas a esta Autoridade 

por utilizadores finais de serviços de comunicações e pelo público em geral, diretamente ou 

s. A análise dos dados incide apenas sobre o universo das 

se o que é recebido sob a forma 

1
 - e o que resulta do 

nico e/ou presencial com os serviços de atendimento ao público. 

As solicitações são classificadas de acordo com uma taxionomia própria da ANACOM, que tem 

vindo a ser desenvolvida e consolidada na perspetiva da melhor prossecução da atividade 

s dados relativos aos registos do tipo reclamação sobre o sector das comunicações 

eletrónicas por prestador e serviço são apresentados de forma tridimensional, de modo a 

Desta forma, os dados incidem 

as reclamações por mil 

para cada prestador e serviço e a quota de 

serviços visados nesta apresentação são o serviço de acesso fixo à internet; o serviço de 

acesso móvel  à internet; o serviço de televisão por subscrição; o serviço telefónico em local 

do tipo reclamação por mil 

clientes por prestador e serviço, estes incidem apenas sobre os prestadores visados nas 

se, assim, deste relatório os prestadores que não foram alvo de 

ma solicitação pode, pelo 

 

Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, pelo 

se que nem todas as folhas do livro de reclamações são classificadas como reclamações. Em 2011, do total de solicitações com 

origem no livro de reclamações (36.292), 91 eram pedidos de informação, petições, sugestões ou louvores.  



 

1. Solicitações recebidas 

Em  2011, a ANACOM recebeu

comunicações, das quais 46.03

petições e 49 comunicações de outra natureza

 

Tabela 1. Total de solicitações escritas por tipo

Tipo 

Reclamação 

Pedido de informação 

Sugestão 

Petição 

Outra 

Total 

 

Fonte: ANACOM. 

 

Gráfico 1. Solicitações escritas por tipo

 

 
 
Fonte: ANACOM. 
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recebeu 47.454 solicitações escritas sobre o mercado das 

46.038 reclamações, 1.270 pedidos de informação, 

comunicações de outra natureza. 

Total de solicitações escritas por tipo 

Solicitações 
2011 

46.038 

1.270 

69 

28 

49 

47.454 

Solicitações escritas por tipo (evolução mensal), 2011 

abr mai jun jul ago set out

Pedido de informação Sugestão Petição
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solicitações escritas sobre o mercado das 

pedidos de informação, 69 sugestões, 28 

Estrutura 
percentual 

97,02% 

2,68% 

0,15% 

0,05% 

0,10% 

100% 

 

out nov dez

Petição Outra



 

No que se refere aos serviços de atendimento 

7.216 solicitações, telefónicas e presenciais, 

as restantes 1.638 a pedidos de informação. A maioria das 

via telefónica e incidiu sobre o sector das comunicações eletrónicas, destacando

âmbito o serviço telefónico em local fixo

face aos restantes serviços do sector

 

2. Solicitações escritas do tipo reclamação

Em 2011, foram dirigidas à ANACOM pelos utilizadores de serviços de comunicações e público 

em geral 46.038 solicitações do tipo reclamação. O número médio mensal de reclamações 

recebidas nesta Autoridade foi, assim, de 3.8

O livro de reclamações continua a ser o

representando, em 2011, cerca de 79 por cento do volume total de reclamações recebidas por 

esta Autoridade. 

No universo de reclamações dirigidas diretamente 

utilização do formulário eletrónico

Autoridade, 5.226 (53 por cento) foram apresentadas por este meio, o que representa um 

crescimento superior a 50 por cento face a 2010.

 

Gráfico 2. Percentagem de solicitações escritas do tipo reclamação 

Fonte: ANACOM. 

 

                                                           
2
 Disponível quer no Portal do Consumidor da ANACOM, em 
Internet, em www.anacom.pt. 
 

Balcão 
Virtual
11,35%

               

serviços de atendimento ao público da ANACOM, foram 

telefónicas e presenciais, das quais 5.578 corresponderam a reclamações e 

a pedidos de informação. A maioria das reclamações

via telefónica e incidiu sobre o sector das comunicações eletrónicas, destacando

âmbito o serviço telefónico em local fixo, com uma representatividade de cerca de 47

face aos restantes serviços do sector. 

do tipo reclamação 

ANACOM pelos utilizadores de serviços de comunicações e público 

em geral 46.038 solicitações do tipo reclamação. O número médio mensal de reclamações 

foi, assim, de 3.837. 

continua a ser o meio mais utilizado na apresentação de reclamações, 

cerca de 79 por cento do volume total de reclamações recebidas por 

No universo de reclamações dirigidas diretamente à ANACOM verificou

formulário eletrónico
2
 – das 9.831 reclamações diretamente dirigidas a esta 

por cento) foram apresentadas por este meio, o que representa um 

por cento face a 2010. 

Percentagem de solicitações escritas do tipo reclamação por meio, 2011

Disponível quer no Portal do Consumidor da ANACOM, em www.anacom-consumidor.com, quer no sítio institucional da ANACOM na 

Folhas de 
Reclamação

78,65%

Balcão 

11,35%

Email
7,06%

Carta
2,93%

Fax
0,01%
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ANACOM, foram recebidas 

corresponderam a reclamações e 

reclamações foi apresentada por 

via telefónica e incidiu sobre o sector das comunicações eletrónicas, destacando-se neste 

, com uma representatividade de cerca de 47 por cento 

ANACOM pelos utilizadores de serviços de comunicações e público 

em geral 46.038 solicitações do tipo reclamação. O número médio mensal de reclamações 

na apresentação de reclamações, 

cerca de 79 por cento do volume total de reclamações recebidas por 

NACOM verificou-se uma maior 

das 9.831 reclamações diretamente dirigidas a esta 

por cento) foram apresentadas por este meio, o que representa um 

, 2011 

 

, quer no sítio institucional da ANACOM na 

Folhas de 
Reclamação

78,65%



 

Registos3 do tipo reclamação 

No que se refere aos sectores visados

anteriores, sobre o sector das comunicações eletrónicas 

diretamente dirigidas à ANACOM, quer no âmbito das folhas do 

sector das comunicações eletrónicas foram contabilizados 58.784 registos e o se

surge em segundo lugar com 11

 

Tabela 2. Sectores visados nas reclamações

Serviços de comunicações eletrónicas

Rede e serviços postais 

Serviços da sociedade da informa

Serviços de tarifa majorada

Outros sectores 
 

Fonte: ANACOM. 

 

Gráfico 3. Percentagem de registos do tipo reclamação por sector, 2011

Fonte: ANACOM. 

 

                                                           
3
 A ANACOM procedeu, em 2011, à revisão dos indicadores utilizados para a contabilização das solicitações dirigidas a esta Autoridade. 
Dado que uma solicitação pode visar mais do que um prestador, serviço ou assunto, foi considerado, para a análise destes pontos, o 
número de casos reclamados em cada solicitação, o que é designado neste relatório por número de “registos”.
Utilizando este indicador, o universo de registos a considerar para as 4
ANACOM, em 2011, é de 75.200. Em termos médios, a cada 5 solicitações do tipo reclamação são visados 8 aspetos, ou perspetivas, 
diferentes; sendo os casos mais frequentes aqueles em que um reclamante refere mais que 1 assunto (exemplo: reclama de faturação e 
contrato) ou mais do que 1 prestador (exemplo: tipicam
análise comparativa com o período homólogo.

Rede e serviços 
postais
15,33%

Serviços da 
sociedade da 
informação

1,38%

               

 por sector  

sectores visados, a maioria das reclamações incidiu, tal como 

anteriores, sobre o sector das comunicações eletrónicas – quer no âmbito das reclamações 

diretamente dirigidas à ANACOM, quer no âmbito das folhas do livro de reclamações.

sector das comunicações eletrónicas foram contabilizados 58.784 registos e o se

com 11.528 registos. 

Sectores visados nas reclamações 

Sector 

Serviços de comunicações eletrónicas 

Serviços da sociedade da informação 

Serviços de tarifa majorada 

egistos do tipo reclamação por sector, 2011 

procedeu, em 2011, à revisão dos indicadores utilizados para a contabilização das solicitações dirigidas a esta Autoridade. 
solicitação pode visar mais do que um prestador, serviço ou assunto, foi considerado, para a análise destes pontos, o 

número de casos reclamados em cada solicitação, o que é designado neste relatório por número de “registos”.
universo de registos a considerar para as 46.038 solicitações escritas do tipo reclamação 

. Em termos médios, a cada 5 solicitações do tipo reclamação são visados 8 aspetos, ou perspetivas, 
sos mais frequentes aqueles em que um reclamante refere mais que 1 assunto (exemplo: reclama de faturação e 

contrato) ou mais do que 1 prestador (exemplo: tipicamente os casos de portabilidade). Por esta razão, não é efetuada neste relatório a 
arativa com o período homólogo. 

Serviços de 
comunicações 

eletrónicas
78,17%

Serviços da 
sociedade da 
informação

Serviços de 
tarifa majorada

0,39%

Outros sectores
4,73%
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, a maioria das reclamações incidiu, tal como em anos 

quer no âmbito das reclamações 

ivro de reclamações. No 

sector das comunicações eletrónicas foram contabilizados 58.784 registos e o sector postal 

Registos 
2011 

58.784 

11.528 

1.038 

294 

3.556 

 

procedeu, em 2011, à revisão dos indicadores utilizados para a contabilização das solicitações dirigidas a esta Autoridade. 
solicitação pode visar mais do que um prestador, serviço ou assunto, foi considerado, para a análise destes pontos, o 

número de casos reclamados em cada solicitação, o que é designado neste relatório por número de “registos”. 
do tipo reclamação recebidas pela 

. Em termos médios, a cada 5 solicitações do tipo reclamação são visados 8 aspetos, ou perspetivas, 
sos mais frequentes aqueles em que um reclamante refere mais que 1 assunto (exemplo: reclama de faturação e 

Por esta razão, não é efetuada neste relatório a 

Serviços de 
comunicações 

eletrónicas
78,17%



 

Registos do tipo reclamação sobre os serviços de comunica

O serviço de acesso fixo à Internet motivou o maior número de registos por cada mil clientes 

(4,19), seguido do serviço de televisão por subscrição (3,44) e do serviço telefónico em local 

fixo (2,74). 

 

Tabela 3. Serviços mais reclamados (comunicações eletrónicas)

 

 Serviço

1.º Serviço de acesso fixo à Internet

2.º Serviço de televisão por subscrição

3.º Serviço telefónico em local fixo

4.º Serviço de postos públicos5 

5.º Serviço de acesso móvel à Internet

6.º Serviço telefónico móvel7 

7.º Serviço de voz através da Inter

8.º Serviço de cartões virtuais de chamadas

 

 
Fonte: ANACOM. 

 

 

No que diz respeito aos assuntos mais reclamados no sector das comunicações eletrónicas, 

verificou-se uma preponderância das questões assoc

avaria e cancelamento do serviço. 

 

 

 

                                                           
4
 O serviço telefónico em local fixo inclui os indicadores relativos aos serviços de redes privativas virtuais (VPN) e de acess
telefónica fixa. 
5
 Por posto público entende-se um equipamento terminal para acesso ao S
condicionado, à disposição do público em geral, em regime de oferta comercial.
6
 No serviço de acesso móvel à Internet foram consideradas o n.º de estações 
através de placas/modem e de telemóveis, smartphones, PDA, etc.
7
 Para o serviço telefónico móvel foi considerado o n
pré-pagos e combinados/híbridos. 
8
 Utilizadores com uma relação contratual com o prestador de VoIP nómada e a quem foi atribuído um recurso de numeração 
utilizaram efetivamente o serviço no período 
mais informações ver o entendimento da ANACOM sobre serviços VoIP disponível em 

               

Registos do tipo reclamação sobre os serviços de comunicações eletrónicas

O serviço de acesso fixo à Internet motivou o maior número de registos por cada mil clientes 

(4,19), seguido do serviço de televisão por subscrição (3,44) e do serviço telefónico em local 

rviços mais reclamados (comunicações eletrónicas) 

Serviço 
Registos 

2011 
Clientes 

(média de 2011)

Serviço de acesso fixo à Internet 9.110 2.174.180

Serviço de televisão por subscrição 9.926 2.884.523

Serviço telefónico em local fixo4 10.162 3.714.665

 55 29.312 

Serviço de acesso móvel à Internet6 4.999 2.699.280

13.610 16.486.686

Serviço de voz através da Internet (VoIP nómada)8 26 93.946 

Serviço de cartões virtuais de chamadas 18 1.511.693

No que diz respeito aos assuntos mais reclamados no sector das comunicações eletrónicas, 

se uma preponderância das questões associadas a equipamento, contrato, faturação, 

avaria e cancelamento do serviço.  

O serviço telefónico em local fixo inclui os indicadores relativos aos serviços de redes privativas virtuais (VPN) e de acess

se um equipamento terminal para acesso ao STF, instalado em locais públicos, incluindo os de acesso 
condicionado, à disposição do público em geral, em regime de oferta comercial. 
No serviço de acesso móvel à Internet foram consideradas o n.º de estações móveis/equipamentos de utilizadores ativos 

e telemóveis, smartphones, PDA, etc. 
Para o serviço telefónico móvel foi considerado o n.º de estações móveis/equipamentos de utilizadores ativos com planos pós

s com uma relação contratual com o prestador de VoIP nómada e a quem foi atribuído um recurso de numeração 
 em análise em termos de acesso para originação de chamadas ou da sua receção. Para 

ANACOM sobre serviços VoIP disponível em www.anacom.pt . 
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ções eletrónicas 

O serviço de acesso fixo à Internet motivou o maior número de registos por cada mil clientes 

(4,19), seguido do serviço de televisão por subscrição (3,44) e do serviço telefónico em local 

(média de 2011) 

Reclamações 
por 1000 
clientes 

2.174.180 4,19 

2.884.523 3,44 

3.714.665 2,74 

 1,88 

2.699.280 1,85 

16.486.686 0,83 

 0,28 

1.511.693 0,01 

No que diz respeito aos assuntos mais reclamados no sector das comunicações eletrónicas, 

iadas a equipamento, contrato, faturação, 

O serviço telefónico em local fixo inclui os indicadores relativos aos serviços de redes privativas virtuais (VPN) e de acesso à rede 

F, instalado em locais públicos, incluindo os de acesso 

móveis/equipamentos de utilizadores ativos e com acesso 

.º de estações móveis/equipamentos de utilizadores ativos com planos pós-pagos, 

s com uma relação contratual com o prestador de VoIP nómada e a quem foi atribuído um recurso de numeração e que 
em análise em termos de acesso para originação de chamadas ou da sua receção. Para 



 

Tabela 4. Total de registos por assunto reclamado (comunicações eletrónicas)

 

Assunto

Equipamento 

Contrato 

Faturação 

Avaria 

Cancelamento do serviço 

Fornecimento de ligação inicial ou instalação

Atendimento ao cliente 

Tarifários 

Suspensão do serviço 

Assistência técnica 

Portabilidade 

Velocidade 

Outros assuntos9 

Total 
 

 
Fonte: ANACOM. 

 

  

                                                           
9
 A categoria "Outros assuntos" agrega os registos classificados em "Outro assunto" e os registos com representatividade inferi

               

. Total de registos por assunto reclamado (comunicações eletrónicas) 

Assunto 
Registos

2011

8.514

8.177

7.741

5.923

5.692

Fornecimento de ligação inicial ou instalação 5.107

4.699

3.810

2.266

2.107

1.279

965

2.504

58.784

A categoria "Outros assuntos" agrega os registos classificados em "Outro assunto" e os registos com representatividade inferi
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Registos 
2011 

Estrutura 
percentual 

8.514 14,48% 

8.177 13,91% 

7.741 13,17% 

5.923 10,08% 

5.692 9,68% 

5.107 8,69% 

4.699 7,99% 

3.810 6,48% 

2.266 3,85% 

2.107 3,58% 

1.279 2,18% 

965 1,64% 

2.504 4,26% 

58.784 100% 

A categoria "Outros assuntos" agrega os registos classificados em "Outro assunto" e os registos com representatividade inferior a 1%. 



 

Relativamente aos prestadores de comunicações eletrónicas visados nas reclamações, 

apresentam-se nos gráficos seguintes o

reclamações por cada mil clientes

prestador e por serviço
11
 para o ano 2011

 

Gráfico 4. Número de registos do tipo re

 

 

Fonte: ANACOM. 

 

 

                                                           
10
 Na análise dos registos de reclamação por 1.000 clientes deverá ter

para os quais existem registos do tipo reclamação e que simultaneamente prestam o serviço em causa.
A categoria “Outros prestadores alternativos” inclui os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas sobre os quais, em 2011, 
incidiu pelo menos 1 registo do tipo reclamação e menos de 100 registos, para o conjunto de serviços de comunicações eletróni
considerados (serviço de acesso fixo à Internet; serviço acesso móvel à Internet; serviço de televisão por subscrição; serviço telefónico 
em local fixo e serviço telefónico móvel). 
11
 Existem prestadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que cada

interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que 
atuam. Na análise das reclamações por serviço e prestador é relevante para a leitura dos dados ter em 
de cada prestador – a quota de mercado. De facto, é expectável que um prestador que atua sobretudo, por exemplo, no mercado do 
serviço telefónico em local fixo tenha proporcionalmente mais registos por mil clientes desse ser
mercado dos serviços móveis. 
Na análise da quota de mercado deverá ter-se em consideração que a
de serviços cuja quota de mercado para o serviço espec
prestadores de serviços em atividade no ano de 2011.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

AR Telecom CABOVISÃO OPTIMUS

Serviço de acesso fixo à Internet

Serviço telefónico móvel

               

Relativamente aos prestadores de comunicações eletrónicas visados nas reclamações, 

cos seguintes os registos por prestador e serviço, o número de 

mil clientes por prestador e serviço10 e a quota de mercado por 

para o ano 2011. 

. Número de registos do tipo reclamação por prestador e serviço, 2011

análise dos registos de reclamação por 1.000 clientes deverá ter-se em consideração que só são considerados os prestadores 
para os quais existem registos do tipo reclamação e que simultaneamente prestam o serviço em causa. 

alternativos” inclui os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas sobre os quais, em 2011, 
incidiu pelo menos 1 registo do tipo reclamação e menos de 100 registos, para o conjunto de serviços de comunicações eletróni

de acesso fixo à Internet; serviço acesso móvel à Internet; serviço de televisão por subscrição; serviço telefónico 

Existem prestadores que atuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que cada 
interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que 
atuam. Na análise das reclamações por serviço e prestador é relevante para a leitura dos dados ter em consideração a posição relativa 

a quota de mercado. De facto, é expectável que um prestador que atua sobretudo, por exemplo, no mercado do 
serviço telefónico em local fixo tenha proporcionalmente mais registos por mil clientes desse serviço do que outro que atua sobretudo no 

se em consideração que a categoria “Outros prestadores alternativos” 
para o serviço especificado é igual ou inferior a 1%. Nesta categoria estão incluídos todos os 

prestadores de serviços em atividade no ano de 2011. 

Outros 
prestadores 
alternativos

Prestador não 
definido

PT 
Comunicações

TMN VODAFONE

Serviço de acesso móvel à Internet Serviço telefónico em local fixo

Serviço de televisão por subscrição
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Relativamente aos prestadores de comunicações eletrónicas visados nas reclamações, 

serviço, o número de 

e a quota de mercado por 

clamação por prestador e serviço, 2011 

 

se em consideração que só são considerados os prestadores 

alternativos” inclui os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas sobre os quais, em 2011, 
incidiu pelo menos 1 registo do tipo reclamação e menos de 100 registos, para o conjunto de serviços de comunicações eletrónicas aqui 

de acesso fixo à Internet; serviço acesso móvel à Internet; serviço de televisão por subscrição; serviço telefónico 

 prestador ocupa não deve ser 
interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que 

consideração a posição relativa 
a quota de mercado. De facto, é expectável que um prestador que atua sobretudo, por exemplo, no mercado do 

viço do que outro que atua sobretudo no 

“Outros prestadores alternativos” inclui os prestadores 
Nesta categoria estão incluídos todos os 

VODAFONE ZON TV Cabo 
Açoreana

ZON TV Cabo 
Portugal

Serviço telefónico em local fixo



 

 

 

Serviço de acesso fixo à Internet

No serviço de acesso fixo à Internet, serviço mais visado nas reclamações

o prestador de serviço com ma

prestador detinha, em 2011, uma quota de mercado inferior a 1%.

 

Gráfico 5. Registos do tipo reclamaç

por prestador 

 

 

 Fonte: ANACOM 
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Serviço de acesso fixo à Internet 

serviço de acesso fixo à Internet, serviço mais visado nas reclamações

prestador de serviço com mais reclamações por mil clientes. Note-se, contudo, que este 

uma quota de mercado inferior a 1%. 

eclamação por mil clientes sobre o serviço de acesso fixo à 

OPTIMUS PT 
Comunicações

ZON TV Cabo 
Açoreana

CABOVISÃO ZON TV Cabo 
Portugal

Reclamações
por 1.000 clientes
2011
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serviço de acesso fixo à Internet, serviço mais visado nas reclamações em 2011, a TMN foi 

se, contudo, que este 

por mil clientes sobre o serviço de acesso fixo à Internet 

 

AR Telecom Outros 
prestadores 
alternativos



 

Gráfico 6. Quota de mercado do serviço de acesso fixo à Internet por prestador

Fonte: ANACOM 

 

Quanto aos assuntos mais reclamados no serviço de acesso fixo à Internet, destacam

avaria, o fornecimento de ligação inicial ou instala

cancelamento de serviço e a faturação.

 

Serviço de acesso móvel à Internet

No serviço de acesso móvel á Internet

para o serviço, destacou-se a Vodafone como o prestado

por mil clientes, associado ao facto de est

de mercado significativa neste segmento.

ZON TV Cabo 
Portugal
30,35%

CABOVISÃO
7,53%

OPTIMUS
5,53%

VODAFONE
3,87%

               

. Quota de mercado do serviço de acesso fixo à Internet por prestador, 2011

Quanto aos assuntos mais reclamados no serviço de acesso fixo à Internet, destacam

avaria, o fornecimento de ligação inicial ou instalação, as condições contratuais

cancelamento de serviço e a faturação. 

Serviço de acesso móvel à Internet 

No serviço de acesso móvel á Internet, que em 2011 registou 1,85 reclamações por mil clientes 

a Vodafone como o prestador de serviço com menos reclamações 

por mil clientes, associado ao facto de este prestador deter, no período em aná

o significativa neste segmento. 

PT 
Comunicações

48,39%

OPTIMUS

VODAFONE
ZON Tv Cabo 
Madeirense

1,56%

Outros 
prestadores 
alternativos

2,77%
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, 2011 

 

Quanto aos assuntos mais reclamados no serviço de acesso fixo à Internet, destacam-se a 

as condições contratuais, o 

que em 2011 registou 1,85 reclamações por mil clientes 

r de serviço com menos reclamações 

no período em análise, uma quota 

Comunicações
48,39%



 

Gráfico 7. Registos do tipo reclamaç

prestador 

Fonte: ANACOM 

 

Gráfico 8. Quota de mercado do serviço de acesso móvel à Internet por prestador

Fonte: ANACOM 

 

 

Os assuntos mais reclamados no âmbit

condições contratuais, o cancelamento do serviço e
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5,00
6,00
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ZON TV Cabo Portugal

VODAFONE
36,53%

OPTIMUS
21,29%

               

eclamação por mil clientes sobre o serviço de acesso móvel à Internet por 

. Quota de mercado do serviço de acesso móvel à Internet por prestador

Os assuntos mais reclamados no âmbito deste serviço são a faturação, 

cancelamento do serviço e os tarifários. 

OPTIMUS TMN VODAFONE

Reclamações
por 1.000 clientes
2011

TMN
40,47%

VODAFONE
36,53%

OPTIMUS
21,29%

ZON TV Cabo 
Portugal

1,71%
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re o serviço de acesso móvel à Internet por 

 

. Quota de mercado do serviço de acesso móvel à Internet por prestador, 2011 

 

a faturação, o equipamento, as 

VODAFONE

TMN
40,47%



 

Serviço de televisão por subscrição

No serviço de televisão por subscrição, segundo serviço mais reclamado no sector das 

comunicações eletrónicas,  a Vodafon

mais reclamações por mil clientes,

em igual período, significativamente reduzida

Por seu turno, a ZON TV Cabo Açoreana e a Cabovisão, que 

posições no mercado, destacaram

clientes. 

Gráfico 9. Registos do tipo reclamaç

por prestador  

Fonte: ANACOM 

Gráfico 10. Quota de mercado do serviço de televisão por subscrição por prestador

Fonte: ANACOM 
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33,03%
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2,89%

ZON TV Cabo 
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Serviço de televisão por subscrição 

serviço de televisão por subscrição, segundo serviço mais reclamado no sector das 

a Vodafone surgiu, em 2011, como o prestador de serviço com 

mais reclamações por mil clientes,  muito embora a sua representatividade no mercado fosse, 

significativamente reduzida. 

Por seu turno, a ZON TV Cabo Açoreana e a Cabovisão, que também 

ram-se como os prestadores com menos reclamações por mil 

eclamação por mil clientes sobre o serviço de televisão por subscrição 

. Quota de mercado do serviço de televisão por subscrição por prestador

PT Comunicações AR Telecom ZON TV Cabo 
Portugal

CABOVISÃO ZON TV Cabo 
Açoreana

Reclamações
por 1.000 clientes
2011

ZON TV Cabo 
Portugal
49,88%

ZON TV Cabo 
Açoreana

2,50%

Outros 
prestadores 
alternativos

1,63%

OPTIMUS
1,16%
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serviço de televisão por subscrição, segundo serviço mais reclamado no sector das 

prestador de serviço com 

representatividade no mercado fosse, 

também detinham pequenas 

se como os prestadores com menos reclamações por mil 

por mil clientes sobre o serviço de televisão por subscrição 

 

. Quota de mercado do serviço de televisão por subscrição por prestador, 2011 

 

ZON TV Cabo 
Açoreana

Outros 
prestadores 
alternativos

ZON TV Cabo 
Portugal
49,88%



 

Os problemas mais abordados 

cancelamento do serviço. 

 

Serviço telefónico em local fixo

Relativamente ao serviço telefónico em local fixo, os prestadores 

reclamações por mil clientes, 

Contudo, se observarmos a posição no

discrepância substancial entre elas. Destaque para 

que foram os prestadores menos visados neste segmento

Gráfico 11. Registos do tipo reclamaç

prestador 

Fonte: ANACOM 

Gráfico 12. Quota de mercado sobre o serviço telefónico em local fixo por prestador

Fonte: ANACOM 
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problemas mais abordados neste serviço foram as condições contratuais

erviço telefónico em local fixo 

serviço telefónico em local fixo, os prestadores com maior número de 

 em 2011, foram a Vodafone e a ZON TV Cabo Portugal.

a posição no mercado de ambos os prestadores

discrepância substancial entre elas. Destaque para a TMN, a Cabovisão e a PT Comunicações

os prestadores menos visados neste segmento do mercado. 

eclamação por mil clientes sobre o serviço telefónico em local fixo por 

. Quota de mercado sobre o serviço telefónico em local fixo por prestador

ZON TV Cabo 
Açoreana

AR Telecom OPTIMUS PT 
Comunicações

TMN

Reclamações
por 1.000 clientes
2011

PT Comunicações
51,30%

ZON TV Cabo 
Portugal
18,16%

VODAFONE
4,56%

TMN
1,79%

Outros 
prestadores 
alternativos

2,57%
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as condições contratuais, a avaria e o 

com maior número de 

dafone e a ZON TV Cabo Portugal. 

prestadores, verificamos uma 

e a PT Comunicações 

mil clientes sobre o serviço telefónico em local fixo por 

 

. Quota de mercado sobre o serviço telefónico em local fixo por prestador,2011 

 

CABOVISÃO Outros 
prestadores 
alternativos

PT Comunicações
51,30%



 

Nos assuntos mais reclamados sobre o serv

anteriores, manteve-se a predomi

contratuais e ao fornecimento de ligação inicial ou instalação

 

Serviço telefónico móvel 

Em 2011, a ZON TV Cabo Portu

seguida da TMN. De salientar, 

cada um destes prestadores ocupa.

visado. 

 

Gráfico 13. Registos do tipo reclamaç

prestador 

Fonte: ANACOM 

Gráfico 14. Quota de mercado do serviço telefónico móvel por prestador

Fonte: ANACOM 
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Nos assuntos mais reclamados sobre o serviço telefónico em local fixo, tal como n

a predominância das questões associadas à avaria

e ao fornecimento de ligação inicial ou instalação. 

a ZON TV Cabo Portugal obteve o maior número de reclamações por mil clientes

 neste âmbito, a grande diferença na posição de mercado que 

cada um destes prestadores ocupa. Destaque para a Vodafone que foi o prestador menos 

eclamação por mil clientes sobre o serviço telefónico móvel por 

. Quota de mercado do serviço telefónico móvel por prestador, 2011 

TMN OPTIMUS Outros prestadores 
alternativos

Reclamações
por 1.000 clientes
2011

TMN
43,97%

OPTIMUS
15,61%

Outros prestadores 
alternativos

1,38%
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tal como nos serviços 

avaria, as condições 

maior número de reclamações por mil clientes, 

a grande diferença na posição de mercado que 

Destaque para a Vodafone que foi o prestador menos 

por mil clientes sobre o serviço telefónico móvel por 

 

 

 

VODAFONE

TMN
43,97%



 

No serviço telefónico móvel os assuntos 

equipamentos, a faturação, as condições contratuais

atendimento ao cliente. 

 

Registos do tipo reclamação sobre o sector postal

Nos 11.528 registos do tipo reclamação contabilizados em 2011, o serviço de correspondência 

foi o mais visado.  

 

Gráfico 15. Percentagem de registos sobre os serviços postais, 2011

Fonte: ANACOM. 

 

O assunto mais reclamado foi o atendimento ao cli

que está tipicamente associado à deslocação dos utilizadores aos postos de atendimento dos 

prestadores de serviços, refletindo o peso que as recla

de reclamações têm no total de 

mais reclamados neste período foram a falta de tentativa de entrega no domicílio (1.481 

registos), problemas diversos relativos aos avisos de receção

(1.123 registos). 

                                                           
12
 Os registos que incidem sobre os avisos de receção estão tipicamente associados à falta de depósito do aviso, à não devolução

aviso ao remetente e ao preenchimento ilegível do aviso ou com indicações erradas.  

Estações e postos 
de correio

15,04%

Encomendas
14,63%

Serviços 
financeiros

7,26%

Correio expresso
4,18%

               

rviço telefónico móvel os assuntos mais reclamados prendem-se sobretudo com os 

as condições contratuais, os tarifários e

gistos do tipo reclamação sobre o sector postal 

s do tipo reclamação contabilizados em 2011, o serviço de correspondência 

. Percentagem de registos sobre os serviços postais, 2011 

O assunto mais reclamado foi o atendimento ao cliente, que contou com 3.056 registos, facto 

que está tipicamente associado à deslocação dos utilizadores aos postos de atendimento dos 

prestadores de serviços, refletindo o peso que as reclamações apresentadas através do 

 reclamações apresentadas a esta Autoridade

mais reclamados neste período foram a falta de tentativa de entrega no domicílio (1.481 

registos), problemas diversos relativos aos avisos de receção
12
 (1.225 registos) e o extravio 

 

Os registos que incidem sobre os avisos de receção estão tipicamente associados à falta de depósito do aviso, à não devolução
ao preenchimento ilegível do aviso ou com indicações erradas.   

Correspondência
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se sobretudo com os 

tarifários e os serviços de 

s do tipo reclamação contabilizados em 2011, o serviço de correspondência 

 

ente, que contou com 3.056 registos, facto 

que está tipicamente associado à deslocação dos utilizadores aos postos de atendimento dos 

mações apresentadas através do livro 

Autoridade. Outros assuntos 

mais reclamados neste período foram a falta de tentativa de entrega no domicílio (1.481 

(1.225 registos) e o extravio 

Os registos que incidem sobre os avisos de receção estão tipicamente associados à falta de depósito do aviso, à não devolução do 

Correspondência
49,57%



 

3. Solicitações escritas do tipo 

Quanto aos pedidos de informação, a maioria incidiu 

comunicações eletrónicas, assumindo os restantes sectores um

mais questionado foi o serviço de acesso fixo à Internet

 

Gráfico 16. Top 5 dos assuntos mais questionados sobre o sector das comunicações eletrónicas

 

 

Fonte: ANACOM. 
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Solicitações escritas do tipo pedido de informação 

Quanto aos pedidos de informação, a maioria incidiu como habitualmente 

comunicações eletrónicas, assumindo os restantes sectores uma posição

de acesso fixo à Internet  

. Top 5 dos assuntos mais questionados sobre o sector das comunicações eletrónicas

Cancelamento do 
serviço

Fornecimento de 
ligação inicial ou 

instalação

Equipamento

Registos
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como habitualmente sobre o sector das 

posição residual. O serviço 

. Top 5 dos assuntos mais questionados sobre o sector das comunicações eletrónicas 

 

Tarifários


