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PRONUNCIA DA 


MEO - SERVI<;OS DE COMUNICA<;OES E MULTIMEDIA, S.A. 


("Altice Portugal") 


SENTIDO PRovAvEL DE DECISAO RELATIVO ADESMATERIALlZA<;AO DO PROCESSO 


DE TRANSMISSAO DE INFORMA<;AO E DOCUMENTA<;AO ENTRE OS PRESTADORES DE 


SERVI<;OS DE COMUNICA<;OES E A ANACOM NO AMBITO DO TRATAMENTO DAS 


RECLAMA<;OES APRESENTADAS ATRAVES DO LlVRO DE RECLAMA<;OES E AOS 


REQUISITOS A QUE DEVEM OBEDECER AS RESPOSTAS A ESTAS RECLAMA<;OES 


(Deliberoc;:ao do ANACOM de 23 de marc;:o de 2018) 

VERSAO NAO CONFIDENCIAL 



Pronuncia da Altice Portugal sobre 0 Sentido Prov6vel de decisao relativo a desmater~:Jliza<;:ao do pro

cesso de transmissao de informa<;:ao e documenta<;:ao entre os prestadores de servi<;:os de comunica<;:6es 
altice e a ANACOM no ambito do tratamento das reclama<;:6es apresentadas atraves do livro de reclama<;:6es 

e aos requisitos a que devem obedecer as respostas a estas reclama<;:6es 

I. Introduc;ao 

A presente res posta representa a pronuncia da MEO - Servi<;os de Comunica<;oes e 

Multimedia, S.A. ("Altice Portugal") relativa ao Sentido Provavel de decisao relativo 6. 

desmaterializa<;ao do processo de transmissao de informa<;ao e documenta<;ao entre 

os prestadores de servi<;os de comunica<;oes e a ANACOM no ambito do tratamento 

das reclama<;oes apresentadas atraves do Livro de Reclama<;oes e aos requisitos a 

que devem obedecer as respostas a estas reclama<;6es, doravante abreviadamente 

designado por SPD, aprovado por Delibera<;ao do Conselho de Administra<;ao da 

ANACOM de 23 de mer<;o 2018. 

A MEO considera, para todos os efeitos, como CONFIDENCIAIS as passagens deste 

documento devidamente assinaladas como tal, com a indica<;ao de [lIC] - Infcio de 

Informa<;ao Confidencial e [FIC] - Fim de Informa<;ao Confidencial, uma vez que as 

mesmas constituem segredo comercial e de negocio, sendo suscetfveis de reveler 

questoes inerentes 6.s atividades e vida interna da empresa. 
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Pronuncid da Alti ce Portugal sobre 0 Sentido ProvQvel de decisao relativ~ b. desmaterializac;:ao do pro

cesso de tran smissao de informoc;:ao e documentac;:ao entre os prestadores de servic;:os de comunicoc;:oes 
altke e a ANACOM no ambito do tra tamento das reclamac;:6es apresentadas atraves do liv r~ de reclomoc;:6es 

e aos requi sitos a que devem obedecer as respostas a estas recla mac;:6es 

II. Considerac;6es Gerais 

A titulo preliminar, a Altice Portugal nao pode deixar de assinalar que nao entende 

que a interven<;ao regulatoria pretendida pela ANACOM esteja suficientemente 

enquadrada, conforme 0 alias ja referido pela propria APRITEL, da qual a Altice Por

tugal e associada, em sede de resposta a Consulta Publica promovida pela AI\JA

COM, em junho de 2017, a proposito do Infcio do procedimento regulamentar relativo 

aos requisitos a observar pelos prestadores de servi<;os de comunica<;6es nos seus 

procedimentos de tratamento de reclama<;6es de consumidores e demais utilizadores 

finais, remetendo-se, integralmente, para os comentorios tecidos naquele contexto a 

este proposito. 

Com efeito, a ANACOM fundamenta a sua interven<;ao nas atribui<;6es que decorrem 

dos seus Estatutos, os quais foram aprovados pelo Decreto-Lei n.O 39/2015, de 16 de 

mar<;o, nomeadamente no que respeita a al. h) do n.O 1 do art. ° 8.° que preve como 

atribui<;ao da ANACOM a prote<;ao dos direitos e interesses dos consumidores e 

demais utilizadores finais. No entanto, a Altice Portugal considera que a fixa<;ao de 

regras rfgidas desta natureza podero resultar num claro prejufzo para os reclaman

tes. Vejamos: 

A Altice Portugal empenha-se forte e afincadamente em materias de apoio aos seus 

clientes, os quais sao um dos pilares e vetores centrais da sua atua<;ao, e na manu

ten<;Qo de uma rela<;ao de excelencia com os mesmos. Neste sentido, sempre que um 

cliente apresenta uma exposi<;ao at raves da qual do conta de um constrangimento 

ou manifesta 0 seu desagrado perante uma situa<;ao concreta, a primeira preocupa

<;00 da Alt ice Portugal, independentemente dos meios e recursos utilizados, e por 

cobro a situa<;ao reportada, mediante a pronta resolu<;ao da mesma. 

As regras que a ANACOM pretende, agora, implementar atribuem um cunho ao tra

tamento das reclama<;6es que, no entender da Altice Portugal, privilegia aspetos 

burocroticos e procedimentais, nao incentivando a manuten<;ao do foco no cliente e 0 

empenho na resolu<;ao das situa<;6es apresentadas pelos mesmos, antes promovendo 

a realiza<;ao de tarefas que acabam por prejudicar aquele foco . 
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Pronuncia da Altice Portugal sobre 0 Sen tido Prov6vel de decisao relativo a desmaterializa<;:ao do pro
cesso de transmissao de informa<;:ao e documenta<;:ao entre os prestadores de servi<;:os de comunica<;:6es 

altlce e a ANACOM no ambito do tratamento das reclama<;:6es apresentadas atraves do livro de reclama<;:6es 
e aos requisi tos a que devem obedecer as respostas a estas reclama<;:6es 

Com efeito, atendendo a que, em muitos casos, a situo<;:ao e prontamente resolvida, 

nao se alcan<;:a a pertinencia e relevancia do presta<;:ao de informa<;:ao adicional aos 

reclamantes, cujo interesse primordial sera ver as respetivas pretensoes atendidas, 

independentemente dos caminhos utilizados e dos passos que levaram as mesmas. 

Face 00 exposto, a Altice Portugal requer que a ANACOM repondere, integralmente, 

o teor do SPD - eventualmente perante as metricas de satisfa<;:ao com a respos

ta/resolu<;:ao apresentada pelos operadores aos reclamantes - e avalie, face as con

di<;:oes em concreto e aos objetivos visados, se realmente ha necessidade e conve

niencia no implementa<;:ao de uma iniciativa desta natureza. 
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Pronuncia da Altice Portugal sobre 0 Sentido Prov6vel de decisao relativo a desmaterializac;:ao do pro

cesso de transmissao de informQi;ao e documentQi;aO entre os prestadores de servi<;os de comunica<;6es 

altice e a ANACOM no ambito do tratamento das reclamac;:6es apresentadas at raves do livro de reclamac;:6es 

e aos requisitos a que devem obedecer as respostas a estas reclama<;6es 

III. Comentarios Especificos 

1. Determinar que as empresas dos setor das comunicac;:oes eletronicas e setor postal 
remetam a ANACOM os originais das folhas de reclamac;:a.o e os demais previstos por 
via eletronica e em substituic;:a.o do respetivo envio fisico 

Quanto a este ponto, a Altice Portugal congratula a ANACOM pela odesao a desma

terializac;:ao dos processos e 00 recurso a via eletr6nica, em linha com a estrategia do 

pr6prio Estado portugues. 

A Altice Portugal salienta, ainda, que, mesmo antes do presente SPD, j6 havia aderido 

a iniciativa e que a mesma apresenta, claramente, vantagens face 00 anterior pro

cesso de envio dos documentos atraves de meio ffsico. 

2. Assegurar que 0 suporte eletronico tern condic;:oes de legibilidade idemticas as do 
original da folha do livro de reclamac;:oes, bern como dos restantes documentos 

A Altice Portugal, atualmente, j6 tem essa preocupac;:ao, nao podendo, no entanto, 

deixar de assinalar e salvaguardar que, em casos muito especfficos, devido 6. forma 

como os pr6prios reclamantes redigem a reclamac;:ao, a legibilidade do pr6prio origi

nal poder6 encontrar-se comprometida. A este prop6sito, importa clarificar que os 

documentos remetidos neste contexto estarao sempre em conformidade com 0 origi

nal, sendo os prestadores alheios 6. ilegibilidade do mesmo. 

3. A resposta escrita a enviar ao reclamante, que deve ser remetida a ANACOM, deve 
ser a resposta final do prestador de servic;:os, informando 0 reclamante, de forma 
completa, concreta e fundamentada, sobre a resoluc;:a.o que foi dada ao(s) caso(s) 
objeto da reclamac;:a.o formulada 

A apresentac;:ao, por parte de um reclamante, de uma exposic;:ao que verse, de algu

ma forma, sobre uma situac;:ao do seu desagrado, independentemente de a preten

sao ser ou nao legftima, refere-se, em primeiro lugar, 6. relac;:ao entre a empresa 

reclamada e 0 reclamante. Neste sentido, 0 foco priorit6rio do intervenc;:ao do empre

so reclamada tem de ser a resoluc;:ao do questao apresentada. 
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Pronuncia da Altice Portugal sobre 0 Sentido Prov6vel de decisao relati vo a desn1aterioliZQ~ao do pro
cesso de transmissao de informa~ao e documenta~ao entre os prestadores de se rvi~os de comunica~6es 

altlce e a ANACOM no ambito do tratamento das reclama~6es apresentadas atraves do livro de reclama~6es 
e aos requisitos a que devem obedecer as respostas a estas reclama~6es 

A introduc;:oo, neste ambito, dos passos adicionais que a ANACOM pretende imple

mentar pode conduzir, no entender da Altice Portugal, a uma clara diminuic;:oo da 

protec;:oo dos interesses dos reclamantes, tornando 0 procedimento excessivamente 

burocratico e noo consentaneo com um dos pilares basicos sobre os quais assenta a 

atuac;:oo da Altice Portugal, ou seja, a satisfac;:oo dos seus clientes. 

Adicionalmente, considera-se que a res posta aos reclamantes deve focar-se na anali

se e resoluc;:oo da sua pretensoo com a maior brevidade, noo sendo 0 momento opor

tuno, nem 0 meio adequado, para os esclarecer sobre quais os tramites observados e 

o curso do tratamento daquela situac;:oo especifica. 

A este propos ito, salienta-se que a Altice Portugal [lie] [Fie] . 

Em paralelo, atendendo as especificidades das situac;:6es apresentadas, muitos dos 

reclamantes soo contactados telefonicamente, desde logo porque, muitas vezes, 

atraves da mera leitura das exposic;:iSes noo e sequer possivel aferir quais soo as pre

tensiSes dos reclamantes. Acresce que, por um lado, 0 contacto telefonico, alem de 

representor um canal de proximidade, e 0 meio preferencial para confirmar a resolu-

C;:OO do reportado e para esclarecer eventuais questiSes que ainda subsistam, tratan

do-se, portanto, de um canal que permite uma res posta muito mais imediata, tendo 

em vista 0 celere tratamento e a apresentac;:oo de res posta. Por outro lado, nestes 

casos, a Altice Portugal, [lIe] [Fie]. 

Neste ensejo, os novos passos que a ANACOM pretende agora colocar em pratica 

poderoo resultar num claro prejuizo para os reclamantes, atendendo ao esforc;:o que 

sera necessario redirecionar para a concretizac;:oo dos mesmos, em detrimento da 

analise e resoluc;:oo das reclamac;:6es e da soluc;:oo dos constrangimentos reportados. 

4. Nos casos nos quais nCio e possivel ao prestador de servic;os enviar, no prazo 
legalmente definido, uma resposta final ao reclamante, deve, dentro desse prazo, 
informa-lo de modo fundamentado sobre as razoes que concretamente justificam 0 

atraso na resposta e 0 prazo final de resposta a reclamac;Cio, bem como assegurar 
que a resposta final a reclamac;Cio e enviada no prazo informado 

Muito embora a Altice Portugal entenda as preocupac;:iSes subjacentes a este ponto, 

noo pode deixar de assinalar que envia a res posta ao reclamante sempre no prazo 

de 15 dias uteis, con forme 0 previsto na Lei. 
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Pronuncid da Altice Portugal sobre 0 Sentido Prov6vel de decisao relativo a desmaterializa<;:ao do pro

cesso de transmissao de informa<;:ao e documenta<;:ao entre os prestadores de servi<;:os de comunica<;:6es 

altice eo ANACOM no ambito do tratamento das reclama<;:6es apresentadas atraves do livro de reclama<;:6es 
e aos requisitos a que devem obedecer as respostas a estas reclama<;:6es 

Adicionalmente refira-se que, no grande maioria dos casos, a res posta final para os 

reclamantes e, tambem, remetida dentro desse prow de 15 dias uteis, sendo residuais 

os casos em que tal nao acontece. Nestas situac;:6es, a Altice Portugal, em estrito 

cumprimento das obrigac;:6es legais que sobre si impendem, remete uma res posta, 

ainda que de caracter intermedio, fazendo um ponto de situac;:ao 00 reclamante e 

mantendo-o informado do situac;:ao. 

Importa, ainda, referir que muitos casos, relativamente aos quais findos os 15 dias 

uteis ainda nao existe uma res posta final, mas apenas uma res posta de caracter 

intermedio, resultam de situac;:6es que advem do propria conveniencia dos reclaman

tes. 

Nos restantes casos, embora sejam residuais, no grande maioria das vezes sera diffcil 

indicar, sistematicamente, um prazo para envio de uma res posta final, no medida em 

que podera estar em causa a criac;:ao de uma infraestrutura, ou de uma soluc;:ao 

especffica para responder a pretensao do reclamante ou, mesmo, a necessidade de 

recorrer a uma entidade terceira a Altice Portugal. Poder-se-a, ainda, verificar que se 

trata de uma situac;:ao cuja pendencia resulta de alguma ac;:ao dos proprios recla

mantes, coso em que qualquer prazo que seja indicado podera, naturalmente, ver-se 

frustrado. 

Tendo em conta 0 acima exposto, a indicac;:ao, no res posta apresentada com caracter 

intermedio, de um prazo final, acaba por nao ter utilidade, pOis a observancia do 

mesmo encontra-se condicionada por motivos alheios aos proprios operadores. 

5. No prazo de 5 dias uteis contados da notificac;Clo da decisClo, os prestadores de 
servic;os devem designar urn interlocutor para a comunicac;Clo com a ANACOM no 
ambito do tratamento de reclamac;c5es, e indicar os respetivos contactos, incluindo urn 
enderec;o eletronico e urn contacto telefonico 

Relativamente a este ponto, a Altice Portugal sublinha que e essencial que a ANA

COM explicite a finalidade pretendida com a designac;:ao do respetivo interlocutor, ou 

seja, que tipo de interac;:ao pretende que exista entre 0 interlocutor e a propria ANA

COM, com vista a avaliar se a introduc;:ao desta figura podera, ou nao, representar 

uma mais-valia neste processo. 

Com efeito, 0 tratamento das exposic;:6es [IIC] [FIC]. 
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Pronuncia do Altice Portugal sobre 0 Sentido ProvQvel de decisao relativo a desllTater;.aliza~ao do pro
cesso de transmissao de informa<;ao e documenta<;ao entre os prestadores de servi<;os de comunica<;oes 

altice e a ANACOM no ambito do tratamento das reclama<;oes apresentadas at raves do livro de reclama<;oes 
e aos requisitos a que devem obedecer as respostas a estas reclama<;oes 

Assim, caso 0 pretendido pela ANACOM, atraves deste interlocutor seja solicitar 

esclarecimentos, com caracter imediato, sobre as respostas remetidas aos reclaman

tes e, eventualmente, exigir 0 cumprimento de prazos adicionais aos atualmente exis

tentes, a Altice Portugal chama a atenc;:o.o para 0 supra exposto e para a inexequibi

lidade de colocar tal medida em pratica. 

6. Quando a transmissa.o de informac;a.o e documentac;a.o atraves da plataforma "SIM 
Solicitac;oes" na.o seja possivel por motivos de indisponibilidade tecnica da platafor
ma, esta deve ser realizada atraves do enderec;o eletronico do interlocutor designado 
pete prestador de servic;os e remetida para 0 enderec;o reclamacoes@anacom.pt da 

ANACOM 

No que respeita a este ponto, a Altice Portugal manifesta a sua discordo.ncia com 0 

facto de, na situa<;o.o exposta, se preyer que as respostas tenham de ser remetidas, 

apenas, pelo interlocutor. 

Com efeito, no caso da Altice Portugal, [lIC] [FIC], Cabendo aos operadores a obriga

<;0.0 de cumprir determinados os prazos, devem estes ter flexibilidade quanto aos pro

cedimentos a desenvolver para observar os mesmos, tendo em considera<;o.o 0 que 

seja mais adequado a sua estrutura organizativa. 

Em alternativa, propoe-se que cada operador erie uma caixa de correia eletr6nico 

generica, a qual seria utilizada em exclusivo para estes casos. Desta forma, a ANA

COM receberia a informac;:o.o proveniente de um unico endere<;o, mas tal permitiria 

que, do lade dos operadores, varios recursos pudessem proceder ao respetivo envio. 

7. A presente decisa.o seja cumprida em relac;a.o as reclamac;oes apresentadas atra
ves do livro de reclamac;oes a partir de 1 de maio de 2018 

Atendendo a data de encerramento do presente procedimento, a necessidade de a 

ANACOM analisar os contributos que lhe sero.o remetidos, aprovar a Delibera<;o.o 

final, dar a conhecer a mesma aos interessados e ao facto de os intervenientes terem 

de adaptar a sua estrutura seja em que sentido for a Delibera<;o.o final, a Altice Por

tugal entende que, ap6s a Delibera<;o.o final, devera ser conferido um prazo que per 

mita operadores visados procederem a respetiva ado<;o.o da mesma, prazo esse que 

nunca devera ser inferior a 60 dias. 

8 

mailto:reclamacoes@anacom.pt


Pronunciil da' Altice Portugal sobre 0 Sentido Prov6vel de decisao re lativo a desmaterializQ(;:ao do pro

cesso de transmissao de informa~ao e documenta~ao entre os prestadores de se rv i ~os de comuni ca~6es 

altice eo ANACOM no ambito do tratamento das rec lama~6es a presentadas atraves do livr~ de reclama~6es 

e aos requisitos a que devem obedecer as respostas a es tas reclama~6es 

8. Recomendar aos prestadores de servic;os que, caso a resposta a enviar ao recla

mante seja, no todo ou em parte, em sentido desfavoravel a pretensoo do reclaman
te, podendo subsistir um confUto, esta inclua informac;:oo sobre 0 direito de 0 recla

mante recorrer aos mecanismos de resoluc;:oo extrajudicial de confUtos, os respetivos 
contactos e condic;:6es de acesso 

Quanto b. recomenda<;:ao da ANACOM supra, importa referir que, atualmente, os ope

radores de comunica<;:oes eletronicas, atendendo ao disposto na Lei n .D 144/2015, de 

8 de setembro, jo sao obrigados a d.ivulgar informa<;:ao e a promover os meios de 

resolu<;:ao alternativa de conflitos ao dispor dos consumidores, nomeadamente, nos 

contratos de adesao que disponibiliza aos assinantes e em contexto de loja, salien

tando-se, ainda, que quando 0 Regulamento n.O 829/2016, referente b. informa<;:ao 

pre-contratual e contratual no ambito das comunica<;oes eletronicas, atualmente sus

penso, produzir os seus efeitos, na propria Ficha de Informa<;ao Simplificada (FIS) 

constoro, igualmente, informa<;:ao dessa natureza. 

Adicionalmente, a Altice Portugal do nota sobre 0 facto de, no ambito da resolu<;:ao 

das situa<;:oes expostas atraves do Livro de Reclama<;:oes, a pretensao ser desfavoro

vel ao reclamante nao significor que 0 operador tenha analisado a situa<;:ao de for 

ma incorreta, podendo representor, pelo controrio, que, de facto, b. luz das disposi 

<;oes juridico-regulamentores em vigor, bem como das disposi<;oes de natureza con

tratual, a pretensao do reclamante nao tem qualquer tipo de fundamento, pelo que 

nao se vislumbra qualquer vantagem, nem mesmo pora 0 proprio reclamante, na 

implementa<;:ao deste passo adicional. 
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