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INTRODUÇÃO	  

Na	  sequência	  da	  consulta	  pública	  (adiante	  CP)	  realizada	  pelo	  ICP-‐ANACOM,	  relativamente	  às	  

opções	  no	  âmbito	  da	  revisão	  da	  deliberação	  relativa	  às	  linhas	  de	  orientação	  sobre	  o	  

conteúdo	  mínimo	  a	  incluir	  nos	  contratos	  para	  a	  prestação	  dos	  serviços	  de	  comunicações	  

eletrónicas,	  vem	  a	  APRITEL,	  enquanto	  Associação	  dos	  Operadores	  de	  Telecomunicações	  e	  

representando	  a	  totalidade	  dos	  operadores	  de	  comunicações	  eletrónicas	  que	  sofrerão	  o	  

impacto	  da	  entrada	  em	  vigor	  das	  projetadas	  alterações,	  apresentar	  os	  seus	  comentários	  ao	  

referido	  documento.	  

Os	  comentários	  da	  APRITEL	  encontram-‐se	  divididos	  em	  duas	  partes	  distintas:	  

• (i)	  a	  primeira	  parte,	  denominada	  “Comentários	  Gerais”,	  de	  caráter	  genérico,	  na	  qual	  

se	  efetuam	  alguns	  comentários	  sobre	  a	  oportunidade	  de	  	  uma	  eventual	  deliberação	  

sobre	  esta	  matéria	  e,	  em	  simultâneo,	  se	  apreciam	  as	  opções	  projetadas	  pelo	  ICP-‐

ANACOM	  no	  âmbito	  desta	  CP;	  

	  (ii)	  uma	  segunda	  parte,	  que	  contém	  a	  resposta	  da	  APRITEL	  às	  questões	  que	  foram	  colocadas	  

pelo	  ICP-‐ANACOM	  nesta	  CP.	  

Os	  presentes	  comentários	  não	  substituem,	  nem	  invalidam,	  as	  contribuições	  individuais	  que	  

os	  Associados	  da	  APRITEL	  entendam	  dever	  fazer	  no	  âmbito	  desta	  consulta.	  

COMENTÁRIOS	  GERAIS	  

A	  APRITEL	  gostaria,	  em	  primeiro	  lugar,	  de	  referir	  que	  esta	  consulta	  pública	  é	  oportuna	  e	  

reflete,	  não	  só	  a	  evolução	  legislativa	  e	  regulamentar	  do	  setor,	  como,	  também,	  a	  experiência	  

que	  tem	  sido	  possível	  retirar	  da	  realidade	  do	  mercado	  das	  comunicações	  eletrónicas.	  

A	  presenta	  iniciativa	  tem,	  ainda,	  o	  mérito	  de	  abordar	  alguns	  pontos	  e	  propor	  algumas	  

medidas	  que	  visam	  melhorar	  a	  transparência	  da	  informação	  disponibilizada	  nas	  condições	  

de	  oferta	  e	  nos	  contratos,	  com	  claro	  benefício	  para	  os	  utilizadores,	  em	  particular	  para	  os	  

consumidores,	  intenções	  com	  as	  quais	  a	  APRITEL	  concorda	  no	  geral.	  
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No	  entanto,	  e	  apesar	  de	  considerar	  louvável	  a	  intenção	  que	  o	  ICP-‐ANACOM	  imprimiu	  nas	  

opções	  vertidas	  nesta	  CP,	  a	  APRITEL	  considera	  que	  algumas	  das	  medidas	  equacionadas	  são	  

excessivas,	  não	  se	  vislumbrando	  mais-‐valia	  para	  os	  consumidores,	  os	  quais	  poderão	  vir	  

mesmo	  a	  ser	  confrontados	  com	  um	  nível	  excessivo,	  e	  até	  exacerbado	  de	  informação,	  antes	  

de	  contratar.	  

Encara-‐se,	  ainda,	  com	  preocupação	  que	  se	  equacionem	  nesta	  CP	  algumas	  obrigações	  que,	  

para	  além	  de	  onerarem	  em	  demasia	  os	  operadores,	  não	  têm	  em	  consideração	  a	  realidade	  

do	  setor,	  como	  seja	  a	  entrega	  de	  uma	  ficha	  de	  informação	  simplificada	  em	  consequência	  de	  

toda	  e	  qualquer	  alteração	  contratual	  efetuada	  pelo	  cliente,	  como	  por	  exemplo	  a	  que	  

decorra	  de	  uma	  alteração	  de	  tarifário.	  	  

Com	  efeito,	  e	  se	  para	  o	  setor	  bancário	  (apontado	  como	  exemplo	  desta	  boa	  prática	  pelo	  ICP-‐

ANACOM)	  a	  implementação	  de	  uma	  ficha	  de	  informação	  simplificada,	  nos	  moldes	  atrás	  

descritos,	  até	  possa	  ser	  compreensível	  tendo	  em	  conta	  o	  diminuto	  número	  de	  taxas	  de	  juros	  

a	  relativa	  imutabilidade	  das	  condições	  contratuais	  aplicáveis	  ou	  a	  pouca	  volatilidade	  da	  

relação	  contratual	  bancária,	  esta	  realidade	  não	  tem	  paralelismo	  com	  o	  setor	  das	  

comunicações	  eletrónicas	  no	  qual	  a	  relação	  contratual	  com	  o	  operador	  se	  pauta	  pela	  

diversificação	  e	  onde	  proliferam	  produtos,	  serviços,	  tarifários.	  

Esta	  atuação	  de	  cariz	  excessivamente	  “informativo”	  será,	  então,	  contraproducente	  face	  aos	  

objetivos	  a	  que	  se	  propõe	  o	  ICP-‐ANACOM,	  uma	  vez	  que	  poderá	  pôr	  em	  risco	  a	  decisão	  

informada	  e	  esclarecida	  dos	  utilizadores,	  em	  especial	  do	  consumidor,	  cuja	  formação	  se	  

pretende	  garantir.	  

Com	  efeito,	  é	  reconhecido	  que	  o	  excesso	  de	  informação	  em	  nada	  contribui	  para	  a	  

informação	  e	  para	  o	  esclarecimento	  dos	  consumidores,	  demonstrando	  a	  experiência	  que	  o	  

seu	  excesso	  provoca,	  pelo	  contrário,	  o	  desinteresse	  e	  prejudica	  a	  formação	  de	  uma	  escolha	  

livre	  e	  esclarecida.	  

Ilustrativo	  deste	  desinteresse	  do	  consumidor,	  provocado	  pelo	  excesso	  de	  informação,	  é	  o	  

caso	  da	  hiperligação	  ''Condições	  de	  Oferta	  dos	  Serviços”	  cuja	  inclusão	  nos	  respetivos	  sites	  foi	  

imposta	  aos	  operadores	  em	  2011,	  na	  sequência	  da	  alteração	  efetuada	  à	  deliberação	  relativa	  
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ao	  objeto	  e	  forma	  de	  disponibilização	  ao	  público	  das	  condições	  de	  oferta1	  (na	  qual	  se	  

encontram	  elencadas	  as	  diversas	  rubricas	  relativamente	  às	  quais	  o	  prestador	  de	  serviços	  é	  

obrigado	  a	  disponibilizar	  informação).	  	  

Esta	  rubrica,	  imposta	  por	  via	  regulamentar	  pelo	  ICP-‐ANACOM,	  tem	  revelado	  níveis	  de	  

utilização	  muito	  aquém	  das	  expetativas	  e	  dos	  objetivos	  que	  presidiram	  à	  sua	  criação,	  

demonstrando	  a	  experiência	  dos	  operadores	  que	  os	  utilizadores	  não	  recorrem	  a	  este	  

repositório	  de	  informação	  para	  procurar	  o	  cabal	  esclarecimento	  sobre	  os	  serviços	  que	  

contratam,	  o	  qual	  apenas	  representa	  um	  custo	  operacional	  adicional	  para	  os	  operadores	  em	  

termos	  de	  manutenção	  e	  de	  espaço	  no	  sítio	  da	  Internet	  que,	  em	  alternativa,	  poderia	  ser	  

utilizado	  para	  divulgação	  dos	  respetivos	  produtos	  e	  serviços.	  

É,	  portanto,	  fundamental	  que	  seja	  efetuada	  uma	  profunda	  reflexão	  sobre	  o	  tipo	  e	  a	  forma	  

como	  se	  pretendem	  impor	  novas	  obrigações	  aos	  operadores,	  bem	  como	  uma	  correta	  

ponderação	  dos	  custos	  que	  essas	  obrigações	  podem	  implicar	  face	  ao	  diminuto,	  ou	  

praticamente	  inexistente,	  benefício	  para	  os	  consumidores.	  

No	  que	  tange	  às	  3	  opções	  constantes	  desta	  CP,	  a	  saber:	  

(i)	  Opção	  Mínima:	  revisão	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  Contratos;	  

(ii)	  Opção	  Intermédia:	  revisão	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  contratos	  e	  criação	  da	  ficha	  de	  

informação	  simplificada;	  

(iii)	  Opção	  Máxima:	  revisão	  simultânea	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  Contratos	  e	  da	  Deliberação	  

sobre	  as	  Condições	  de	  Oferta	  e	  criação	  de	  ficha	  de	  informação	  simplificada;	  

a	  APRITEL,	  desde	  já,	  considera	  que	  o	  ICP-‐ANACOM	  não	  deve	  optar	  pela	  Opção	  Máxima,	  

porquanto	  esta	  opção	  apresenta	  custos	  de	  implementação	  significativamente	  elevados	  para	  

os	  operadores	  e	  os	  objetivos	  de	  transparência	  de	  melhoria	  da	  informação	  prestada	  aos	  

utilizadores	  podem	  ser	  perfeitamente	  alcançados	  com	  qualquer	  uma	  das	  outras	  duas	  opções.	  

Se	  não	  vejamos:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Deliberação	  de	  10.10.2011	  -‐	  Deliberação	  relativa	  ao	  objeto	  e	  forma	  de	  disponibilização	  
ao	  público	  das	  condições	  de	  oferta	  e	  de	  utilização	  de	  serviços	  de	  comunicações	  

electrónicas	  -‐	  Alteração	  da	  deliberação	  de	  21	  de	  Abril	  de	  2006.	  
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Opção	  Mínima:	  revisão	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  Contratos	  

Conforme refere o ICP-ANACOM esta opção assume como linhas de ação: 

a)	  Rever	  a	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS	  com	  vista	  à	  sua	  adaptação	  ao	  atual	  

enquadramento	  jurídico	  e	  tendo	  em	  consideração	  a	  experiência	  adquirida	  no	  âmbito	  do	  

tratamento	  de	  reclamações	  recebidas	  pela	  ANACOM	  e	  a	  evolução	  das	  caraterísticas	  das	  

ofertas;	  e	  

b)	  Introduzir,	  no	  âmbito	  da	  revisão	  da	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS,	  um	  glossário	  

de	  terminologia	  comum	  a	  ser	  utilizada	  no	  contrato.	  

A	  APRITEL	  considera	  que	  a	  revisão	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  contratos	  é	  fundamental,	  e	  que	  a	  

introdução	  de	  um	  glossário	  de	  terminologia	  comum	  pode	  contribuir,	  significativamente,	  

para	  a	  melhoria	  da	  informação	  disponibilizada	  pelos	  Operadores,	  tornando	  as	  ofertas	  e	  os	  

contratos	  mais	  simples	  e	  percetíveis	  para	  os	  utilizadores.	  

A	  APRITEL	  considera,	  ainda,	  que	  a	  terminologia	  deste	  glossário	  deve	  ser	  discutida	  e	  

elaborada	  no	  seio	  de	  um	  grupo	  de	  trabalho	  entre	  o	  ICP-‐ANACOM	  e	  a	  APRITEL,	  devendo	  o	  

mesmo	  basear-‐se	  na:	  	  

(i)	  Lei	  das	  Comunicações	  Eletrónicas,	  e	  	  

(ii)	  Demais	  legislação	  avulsa	  relevante	  na	  prestação	  de	  serviços	  de	  comunicações	  eletrónicas,	  

como	  a	  decorrente	  do	  DL	  nº	  24/2014	  de	  14	  de	  Fevereiro	  (regime	  jurídico	  aplicável	  aos	  

contratos	  celebrados	  à	  distância	  e	  aos	  contratos	  celebrados	  fora	  do	  estabelecimento	  

comercial)	  que	  entrará	  em	  vigor	  no	  próximo	  dia	  13	  de	  Junho.	  

	  

Assim,	   e	   estando	   os	   contratos	   de	   prestação	   de	   serviços	   de	   comunicações	   eletrónicas	  

disponíveis	  nos	  sítios	  da	  Internet	  dos	  diversos	  operadores,	  bem	  como	  o	  respetivo	  glossário	  

de	  terminologia	  comum,	  e	  podendo	  estes	  documentos	  ser	  analisados	  em	  momento	  prévio	  à	  

celebração	   do	   contrato	   -‐	   ou,	   caso	   o	   cliente	   não	   tenha	   acesso	   ao	   serviço	   de	   Internet,	  

enviados	   a	   pedido	   do	   cliente	   através	   do	   respetivo	   centro	   de	   atendimento	   telefónico	   (call	  

center)	   -‐,	   considera	  a	  APRITEL	  que	   se	  encontra	   salvaguardada	  a	  necessidade	  de	  garantir	   a	  

clareza	  e	  a	  acessibilidade	  em	  relação	  aos	  elementos	  informativos	  essenciais	  da	  oferta.	  
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Ainda	  relativamente	  à	  terminologia	  comum	  a	  nível	  contratual,	  naturalmente	  que	  a	  mesma	  

se	  irá	  repercutir	  nas	  condições	  de	  oferta	  dos	  serviços,	  não	  sendo	  necessário	  que,	  para	  o	  

efeito,	  seja	  “formalmente”	  revista	  e	  alterada	  a	  deliberação	  relativa	  ao	  objeto	  e	  forma	  de	  

disponibilização	  ao	  público	  das	  condições	  de	  oferta.	  	  

Pelo	  que,	  e	  contrariamente	  ao	  afirmado	  pelo	  ICP-‐ANACOM,	  esta	  opção	  não	  se	  limita,	  

unicamente,	  à	  uniformização	  da	  terminologia	  contratual.	  É	  muito	  mais	  do	  que	  isso,	  pois	  

constitui	  um	  mecanismo	  real	  e	  efetivo	  de	  promoção	  da	  transparência	  da	  informação	  sobre	  

as	  diversas	  ofertas	  e,	  consequentemente,	  permite	  uma	  comparabilidade	  efetiva	  entre	  os	  

operadores	  porquanto	  a	  terminologia	  é	  comum	  a	  todos.	  

Por	  fim,	  importa	  salientar	  que	  esta	  opção,	  para	  além	  de	  envolver	  um	  menor	  esforço	  de	  

implementação	  por	  parte	  das	  empresas,	  é	  a	  que	  acarreta	  um	  menor	  custo	  para	  os	  

operadores,	  fatores	  que	  não	  devem	  ser	  desvalorizados	  no	  atual	  contexto	  macroeconómico	  

do	  país,	  em	  particular	  tendo	  em	  consideração	  que,	  apesar	  de	  nos	  últimos	  anos	  se	  ter	  

verificado	  uma	  progressiva	  quebra	  nas	  receitas	  dos	  operadores,	  estes	  continuam	  a	  apostar	  

na	  manutenção	  de	  preços	  competitivos	  e	  serviços	  inovadores.	  

Opção	  Intermédia:	  revisão	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  contratos	  e	  criação	  da	  ficha	  de	  

informação	  simplificada	  

Conforme	  refere	  o	  ICP-‐ANACOM	  esta	  opção	  assume	  como	  linhas	  de	  ação:	  

a)	  Rever	  a	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS	  com	  vista	  à	  sua	  adaptação	  ao	  atual	  

enquadramento	  jurídico	  e	  tendo	  em	  consideração	  a	  experiência	  adquirida	  no	  âmbito	  do	  

tratamento	  de	  reclamações	  recebidas	  pela	  ANACOM	  e	  a	  evolução	  das	  caraterísticas	  das	  

ofertas;	  	  

b)	  Prever,	  na	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS,	  a	  disponibilização	  de	  uma	  FICHA	  DE	  

INFORMAÇÃO	  SIMPLIFICADA	  que,	  tendo	  por	  base	  um	  formulário	  predefinido	  a	  ser	  

obrigatoriamente	  entregue	  antes	  da	  celebração	  do	  	  

contrato	  e,	  numa	  versão	  atualizada,	  aquando	  de	  qualquer	  alteração	  do	  mesmo,	  contenha	  

informação	  simples	  e	  normalizada	  relativamente	  aos	  elementos	  informativos	  essenciais	  da	  

oferta;	  e	  	  

c)	  Introduzir,	  no	  âmbito	  da	  revisão	  da	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS,	  um	  glossário	  de	  

terminologia	  comum	  a	  ser	  utilizada	  na	  FICHA	  DE	  INFORMAÇÃO	  SIMPLIFICADA	  e	  no	  contrato.	  
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Pese	  embora	  esta	  opção	  envolva	  um	  maior	  esforço	  de	  implementação	  por	  parte	  dos	  

operadores,	  a	  APRITEL	  concorda	  que	  esta	  opção	  poderá	  consubstanciar	  uma	  mais-‐valia	  para	  

os	  utilizadores,	  porquanto	  garante	  uma	  clareza	  e	  acessibilidade	  acrescidas	  em	  relação	  aos	  

elementos	  informativos	  essenciais	  da	  oferta	  e	  melhora	  a	  comparabilidade	  entre	  as	  

condições	  de	  oferta	  disponíveis	  no	  mercado	  e	  a	  oferta	  subscrita	  por	  um	  determinado	  

assinante,	  contribuindo,	  assim,	  para	  o	  aumento	  da	  concorrência	  no	  setor.	  	  

Existem,	  contudo,	  alguns	  pressupostos	  que	  devem	  ser	  alterados	  caso	  seja	  esta	  a	  opção	  final	  

que	  venha	  a	  ser	  adotada.	  

Uma	  primeira	  alteração	  que	  se	  impõe,	  desde	  logo,	  efetuar	  nesta	  opção	  intermédia	  diz	  

respeito	  à	  delimitação	  do	  campo	  de	  aplicação	  da	  ficha	  de	  informação	  simplificada.	  Isto	  

porque,	  estando	  já	  os	  operadores	  obrigados	  a	  uma	  estrutura	  de	  informação	  pré	  contratual	  

bastante	  rígida	  no	  âmbito	  dos	  contratos	  celebrados	  à	  distância	  e	  fora	  do	  estabelecimento	  

comercial,	  não	  faz	  sentido	  que	  a	  ficha	  de	  informação	  simplificada	  seja	  aplicada	  também	  a	  

estes	  contratos.	  

Dito	  isto,	  a	  APRITEL	  considera	  que	  a	  ficha	  de	  informação	  simplificada	  se	  deve	  limitar	  às	  

adesões	  efetuadas	  presencialmente	  em	  loja,	  pois	  será	  neste	  domínio	  que	  a	  sua	  utilidade	  

releva.	  

Ainda	  relativamente	  a	  esta	  ficha,	  deve	  ser	  claramente	  definida	  a	  sua	  tipologia,	  tendo	  em	  

conta	  o	  serviço	  subscrito	  (um	  único	  serviço	  ou	  2/	  3/	  4	  P),	  devendo	  também	  ser	  um	  ficha	  

transversal	  por	  produto	  e	  segmento	  de	  cliente.	  	  

A	  referida	  ficha	  deve,	  ainda,	  ser	  datada	  e	  possuir	  um	  período	  de	  validade,	  que	  equivalerá	  ao	  

período	  durante	  o	  qual	  o	  prestador	  de	  serviços	  se	  vincula	  à	  oferta	  nela	  descrita.	  

No	  que	  tange	  aos	  itens	  da	  ficha	  de	  informação	  simplificada,	  a	  APRITEL	  considera	  que	  estes	  

se	  devem	  limitar	  àqueles	  que	  são,	  de	  facto,	  essenciais	  para	  a	  formação	  de	  vontade	  do	  

assinante	  em	  aderir	  ao	  Serviço.	  Nesta	  linha	  de	  entendimento,	  devem	  ser	  retirados	  aqueles	  

itens	  que,	  pese	  embora	  sejam	  relevantes	  em	  sede	  de	  execução	  do	  contrato,	  não	  são	  

determinantes	  para	  a	  formação	  da	  vontade	  de	  contratar.	  

Por	  estas	  razões,	  a	  APRITEL	  sugere	  que	  sejam	  eliminados	  da	  ficha	  informativa	  os	  seguintes	  

itens:	  
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5.	  Manutenção	  

6.	  Resolução	  de	  litígios	  

11.	  Segurança,	  privacidade	  e	  dados	  pessoais	  

sob	  pena	  de,	  mais	  uma	  vez,	  se	  dotar	  o	  consumidor	  de	  informação	  em	  excesso,	  o	  que,	  como	  

acima	  se	  refere,	  poderá	  dificultar	  o	  processo	  de	  formação	  da	  vontade	  de	  contratar.	  	  

Relativamente	  ao	  timing	  em	  que	  a	  ficha	  de	  informação	  simplificada	  deve	  ser	  entregue,	  

reiteramos	  o	  já	  acima	  aduzido	  sobre	  este	  aspeto,	  em	  sede	  de	  comentários	  genéricos,	  

reforçando,	  uma	  vez	  mais,	  que	  a	  entrega	  desta	  ficha	  se	  deve	  circunscrever	  ao	  momento	  de	  

adesão	  ao	  Serviço	  e	  não	  abranger	  toda	  e	  qualquer	  alteração	  contratual	  que,	  posteriormente,	  

venha	  a	  ocorrer.	  	  

A	  imposição	  de	  uma	  obrigação	  com	  os	  contornos	  preconizados	  pelo	  ICP-‐ANACOM	  nesta	  CP	  é	  

inexequível	  e	  desfasada	  da	  realidade	  do	  setor	  pois	  não	  tem	  em	  consideração	  a	  

multiplicidade	  de	  operações	  de	  alteração	  de	  aspetos	  contratuais	  que	  são	  realizadas,	  

diariamente,	  algumas	  das	  quais	  efetuadas	  pelos	  próprios	  clientes	  na	  respetiva	  área	  de	  

cliente,	  que	  tornam	  impraticável	  um	  procedimento	  como	  o	  pretendido	  pelo	  ICP-‐ANACOM.	  

Por	  fim,	  tendo	  em	  conta	  as	  ações	  previstas	  nesta	  Opção	  com	  a	  consequente	  uniformização	  

da	  terminologia	  que	  será	  utilizada	  nos	  contratos,	  nas	  condições	  de	  oferta	  dos	  serviços	  e	  na	  

ficha	  de	  informação	  simplificada,	  consideramos	  que	  deve	  ser	  equacionada	  a	  abolição	  da	  

hiperligação	  “Condições	  de	  Oferta	  dos	  Serviços”,	  na	  medida	  em	  que	  será	  um	  repositório	  de	  

informação	  que	  acrescerá	  aos	  previstos	  nesta	  opção,	  gerará	  duplicidade	  e	  desincentivará	  o	  

esclarecimento	  informado	  do	  utilizador.	  

Opção	  Máxima:	  revisão	  simultânea	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  Contratos	  e	  da	  Deliberação	  

sobre	  as	  Condições	  de	  Oferta	  e	  criação	  de	  ficha	  de	  informação	  simplificada;	  

Conforme	  refere	  o	  ICP-‐ANACOM	  esta	  opção	  assume	  como	  linhas	  de	  ação:	  

a) Rever	  a	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS	  com	  vista	  à	  sua	  adaptação	  ao	  atual	  

enquadramento	  jurídico	  e	  tendo	  em	  consideração	  a	  experiência	  adquirida	  no	  

âmbito	  do	  tratamento	  de	  reclamações	  recebidas	  pelo	  ICP-‐	  ANACOM	  e	  a	  evolução	  

das	  características	  das	  ofertas;	  
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b) Rever	  a	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  AS	  CONDIÇÕES	  DE	  OFERTA	  com	  vista	  à	  sua	  adaptação	  

ao	  atual	  enquadramento	  jurídico	  e	  tendo	  em	  consideração	  a	  evolução	  das	  

caraterísticas	  das	  ofertas;	  	  

c) Prever,	  na	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  AS	  CONDIÇÕES	  DE	  OFERTA	  e/ou	  na	  DELIBERAÇÃO	  

SOBRE	  OS	  CONTRATOS,	  a	  disponibilização	  de	  uma	  FICHA	  DE	  INFORMAÇÃO	  

SIMPLIFICADA,	  que,	  tendo	  por	  base	  um	  formulário	  predefinido	  a	  ser	  

obrigatoriamente	  entregue	  antes	  da	  celebração	  do	  contrato	  e,	  numa	  versão	  

atualizada,	  aquando	  de	  qualquer	  alteração	  do	  mesmo,	  contenha	  informação	  simples	  

e	  normalizada	  relativamente	  aos	  elementos	  informativos	  essenciais	  da	  oferta;	  	  

d) Assegurar,	  no	  âmbito	  da	  revisão	  da	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS	  e	  da	  

DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  AS	  CONDIÇÕES	  DE	  OFERTA,	  a	  harmonização	  entre	  a	  

informação	  a	  disponibilizar	  nas	  condições	  de	  oferta,	  na	  FICHA	  DE	  INFORMAÇÃO	  

SIMPLIFICADA	  e	  no	  contrato,	  na	  medida	  permitida	  pelos	  diferentes	  requisitos	  

legalmente	  previstos	  para	  cada	  instrumento;	  e	  	  

e) Introduzir,	  no	  âmbito	  da	  revisão	  da	  DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS	  e	  da	  

DELIBERAÇÃO	  SOBRE	  AS	  CONDIÇÕES	  DE	  OFERTA,	  um	  glossário	  de	  terminologia	  

comum	  a	  ser	  utilizada	  nas	  condições	  de	  oferta,	  na	  FICHA	  DE	  INFORMAÇÃO	  

SIMPLIFICADA	  e	  no	  contrato.	  	  

Conforme	  tivemos	  oportunidade	  de	  referir,	  a	  APRITEL	  considera	  que	  o	  ICP-‐ANACOM	  não	  

deverá	  enveredar	  por	  esta	  opção,	  tendo	  em	  conta	  (i)	  os	  elevados	  custos	  de	  implementação	  

para	  os	  operadores	  que,	  ainda	  recentemente,	  tiveram	  que	  introduzir	  alterações	  

significativas	  nos	  seus	  sítios	  da	  Internet	  de	  molde	  a	  dar	  cumprimento	  às	  imposições	  

decorrentes	  da	  deliberação	  de	  11.10.2011,	  bem	  como	  (ii)	  o	  facto	  de	  os	  objetivos	  de	  

transparência	  e	  da	  melhoria	  da	  informação	  prestada	  aos	  utilizadores	  serem	  perfeitamente	  

alcançados	  através	  da	  implementação	  de	  qualquer	  uma	  das	  outras	  duas	  opções.	  

Adicionalmente,	  aponta-‐se	  o	  facto	  de,	  a	  partir	  de	  dia	  13	  de	  junho	  p.p.,	  com	  a	  entrada	  em	  

vigor	  do	  Decreto-‐Lei	  n.º	  24/2014,	  de	  14	  de	  fevereiro,	  referente	  às	  vendas	  à	  distância,	  os	  

operadores	  de	  comunicações	  eletrónicas	  já	  estarem	  a	  fazer	  um	  esforço	  de	  

implementação/adaptação	  às	  novas	  regras,	  designadamente,	  no	  que	  respeita	  à	  ficha	  

entregue	  em	  sede	  pré-‐contratual,	  pelo	  que	  novas	  alterações	  ao	  quadro	  jurídico,	  implicariam	  

esforços	  adicionais.	  
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COMENTÁRIOS	  ESPECÍFICOS	  -‐	  RESPOSTA	  ÀS	  QUESTÕES	  

COLOCADAS	  PELO	  ICP-‐ANACOM	  NO	  ÂMBITO	  DESTA	  

CONSULTA	  PÚBLICA	  

1.No	  âmbito	  da	  revisão	  da	  Deliberação	  sobre	  os	  contratos,	  quais	  os	  aspetos	  que	  lhe	  

suscitam	  maior	  preocupação?	  

A	  principal	  preocupação	  que	  a	  APRITEL	  identifica	  relativamente	  à	  revisão	  desta	  deliberação,	  

prende-‐se	  com	  o	  facto	  de	  a	  mesma	  poder	  vir	  a	  implicar	  uma	  alteração	  significativa	  ao	  atual	  

modelo	  de	  contratação	  de	  serviços	  que	  é	  utilizado	  pelos	  operadores,	  o	  qual,	  está	  adaptado	  

ao	  atual	  enquadramento	  jurídico	  do	  setor.	  

De	  notar,	  também	  e,	  tal	  como	  acima	  referido,	  que	  os	  diversos	  operadores	  já	  se	  encontram	  a	  

proceder	  à	  adaptação	  dos	  respetivos	  clausulados	  às	  novas	  exigências	  decorrentes	  do	  

Decreto	  –	  Lei	  nº	  24/2014,	  de	  14	  de	  fevereiro,	  pelo	  que	  qualquer	  revisão	  posterior	  a	  esta	  

data	  implicará	  custos	  adicionais	  para	  os	  Operadores,	  em	  virtude	  da	  adaptação	  do	  contrato	  

às	  novas	  regras	  que	  sejam	  definidas.	  Estes	  custos	  serão	  ainda	  mais	  significativos	  se,	  ao	  invés	  

da	  opção	  mínima	  ou	  intermédia,	  o	  ICP-‐ANACOM	  enveredar	  por	  uma	  intervenção	  profunda	  e	  

complexa	  como	  a	  que	  decorre	  da	  opção	  máxima.	  

A	  APRITEL	  considera,	  ainda,	  que	  sendo	  os	  contratos	  de	  adesão	  aos	  serviços	  de	  comunicações	  

eletrónicas	  documentos	  extensos	  e	  com	  informação	  complexa,	  a	  revisão	  da	  Deliberação	  

sobre	  os	  Contratos	  seria	  uma	  excelente	  oportunidade	  para	  o	  ICP-‐ANACOM	  proceder	  a	  uma	  

sintetização	  das	  condições	  a	  incluir	  nos	  contratos,	  bem	  como	  a	  uma	  uniformização	  da	  

terminologia	  subjacente	  à	  prestação	  destes	  serviços.	  

• 	  

2.No	  que	  respeita	  à	  Ficha	  de	  Informação	  Simplificada	  e	  tendo	  por	  base	  a	  lista	  indicativa	  de	  

elementos	  informativos	  acima	  apresentada,	  indique,	  relativamente	  a	  cada	  elemento,	  se	  

concorda	  ou	  não	  com	  a	  sua	  introdução	  e,	  sendo	  o	  caso,	  identifique	  que	  outros	  elementos	  

entende	  deverem	  ser	  acrescentados.	  

Tendo	  em	  conta	  as	  finalidades	  que	  a	  ficha	  de	  informação	  simplificada	  pretende	  alcançar,	  

será	  importante	  ter	  em	  conta	  que	  os	  elementos	  que	  dela	  devem	  constar	  se	  devem	  limitar	  

aos	  que	  são	  efetivamente	  determinantes	  na	  formação	  da	  vontade	  de	  contratar	  dos	  
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utilizadores	  tal	  como	  decorre	  do	  Estudo	  identificado	  pelo	  ICP-‐ANACOM	  no	  documento	  de	  

consulta,	  devendo,	  por	  isso,	  ser	  expurgados	  aqueles	  que	  apenas	  são	  relevantes	  para	  o	  

utilizador	  num	  momento	  posterior.	  

Nesta	   linha	   de	   entendimento,	   a	   APRITEL	   considera	   que	   não	   devem	   constar	   da	   ficha	   de	  

informação	  simplificada	  os	   itens	   relativos	  à	   (i)	  Manutenção,	   (ii)	  Resolução	  de	  Litígios	  e	   (iii)	  

Segurança,	  Privacidade	  e	  Dados	  Pessoais.	  

De	   igual	   modo,	   consideramos	   que	   o	   item	   sobre	   a	   “Qualidade”	   de	   Serviço	   por	   ter	   que	  

englobar	   informações	   sobre	   SLA’s,	   níveis	   da	   prestação	   de	   serviço,	   bem	   como	   eventuais	  

restrições	  do	  mesmo,	  poderá	  traduzir-‐se,	  para	  um	  documento	  que	  se	  pretende	  simplificado	  

e	  claro,	  num	  excesso	  de	  informação	  à	  priori.	  	  

Neste	  sentido	  valerá	  a	  pena	  equacionar	  se	  não	  se	   justifica	  autonomizar	  estas	   rúbricas,	  em	  

vez	  de	  as	  congregar	  num	  único	  item.	  

3.Relativamente	  a	  cada	  elemento	  informativo	  da	  Ficha	  de	  Informação	  Simplificada,	  

indique	  qual	  o	  conteúdo	  que	  entenda	  dever	  constar	  do	  mesmo	  

Atendendo	  aos	  itens	  enumerados	  na	  página	  14	  do	  documento	  de	  CP,	  a	  APRITEL	  considera	  

que	  da	  ficha	  deverão	  constar:	  

1.	  Identificação	  e	  contactos	  –	  identificação	  sumária	  da	  empresa/operador	  e	  contacto	  do	  

serviço	  de	  apoio	  ao	  cliente/sítio	  da	  Internet.	  

2.	  Serviços	  –	  identificação	  sumária	  do(s)	  serviço(s)	  de	  comunicações	  eletrónicas	  (em	  caso	  de	  

bundle	  não	  deverá	  existir	  necessidade	  de	  descrição	  de	  cada	  um).	  

3.	  Qualidade	  –	  deverá	  incluir	  características	  específicas	  dos	  produtos,	  como	  cobertura,	  

políticas	  de	  utilização	  e	  velocidades.	  

4.	  Preço	  –	  todos	  os	  valores	  aplicáveis	  aos	  produtos	  (mensalidades,	  comunicações	  e	  

equipamentos	  quando	  estes	  sejam	  indissociáveis	  do	  serviço	  a	  contratar).	  Quaisquer	  outras	  

rúbricas	  que	  decorram	  da	  relação	  contratual,	  mas	  cuja	  taxação/pagamento	  não	  sejam	  

passíveis	  de	  ser	  apresentados,	  por	  se	  tratar	  de	  uma	  ficha	  simplificada,	  sugere-‐se	  a	  remissão	  

para	  o	  sítio	  da	  Internet	  do	  operador,	  para	  o	  respetivo	  centro	  de	  atendimento	  telefónico	  ou	  

qualquer	  outro	  meio.	  



Conteúdo	  Mínimo	  dos	  Contratos	  –	  Revisão	  de	  Decisão	  

30	  de	  abril	  de	  2014	  

P11 

5.	  Duração	  –	  período	  de	  vinculação	  subjacente	  à	  oferta/serviço	  em	  questão,	  com	  expressa	  

referência	  à	  existência	  do	  período	  contratual	  mínimo,	  quando	  aplicável.	  	  

6.	  Alteração,	  Suspensão	  e	  Cessação	  –	  Relativamente	  a	  este	  item	  a	  APRITEL	  sugere	  a	  sua	  

integração	  num	  campo	  único	  da	  ficha,	  com	  parágrafos	  distintos	  e	  individuais	  para	  cada	  uma	  

delas.	  

Julgamos,	  igualmente,	  que	  a	  ficha	  a	  ser	  implementada	  deverá	  contemplar	  a	  data	  de	  entrega	  

e	  um	  período	  de	  validade,	  visto	  que,	  enquanto	  proposta	  a	  contratar,	  o	  cliente	  terá	  de	  

conhecer	  qual	  o	  período	  de	  que	  dispõe	  para	  aceitar	  a	  oferta	  nos	  moldes	  apresentados,	  findo	  

o	  qual	  o	  Operador	  já	  não	  se	  encontrará	  vinculado	  às	  condições	  propostas.	  

4.Quando	  e	  como	  entende	  dever	  a	  Ficha	  de	  Informação	  Simplificada	  ser	  entregue	  aos	  

potenciais	  clientes	  e	  aos	  assinantes?	  

A	  APRITEL	  considera	  que	  a	  Ficha	  de	  Informação	  Simplificada	  só	  deverá	  aplicar-‐se	  a	  novas	  

adesões	  e	  para	  potenciais	  clientes.	  	  

Tendo	  por	  base	  a	  necessária	  harmonização	  das	  novas	  regras/obrigações	  eventualmente	  

resultantes	  da	  presente	  Consulta	  Pública,	  com	  os	  requisitos	  legais	  impostos	  pelo	  Decreto-‐Lei	  

nº	  24/2014,	  de	  14	  de	  fevereiro,	  o	  qual	  já	  preconiza	  a	  disponibilização	  de	  um	  acervo	  de	  

informação	  pré-‐contratual	  nos	  contratos	  celebrados	  à	  distância	  ou	  fora	  do	  estabelecimento	  

comercial,	  a	  APRITEL	  considera,	  ainda,	  que	  a	  ficha	  de	  informação	  simplificada	  apenas	  deverá	  

ser	  entregue	  nas	  lojas.	  

Esta	  ficha	  poderá	  ser	  disponibilizada	  eletronicamente,	  para	  ser	  impressa	  pelo	  cliente	  através	  

do	  sítio	  da	  Internet	  ou,	  na	  eventualidade	  de	  o	  cliente	  não	  possuir	  serviço	  de	  acesso	  à	  

internet,	  ser	  entregue	  em	  formato	  de	  papel	  ao	  cliente.	  

5.Concorda	  com	  a	  harmonização	  entre	  a	  informação	  pré-‐contratual	  e	  contratual,	  na	  

medida	  permitida	  pelos	  diferentes	  requisitos	  legalmente	  previstos	  nestas	  matérias?	  

Identifique	  as	  principais	  vantagens	  ou	  desvantagens	  relativas	  a	  esta	  medida.	  

A	  APRITEL	  concorda	  inteiramente	  com	  esta	  harmonização	  e	  vê	  nela	  uma	  excelente	  

oportunidade	  para	  o	  ICP-‐ANACOM	  promover	  uma	  sintetização	  do	  conteúdo	  contratual,	  

tornando-‐o	  menos	  longo,	  complexo	  e	  denso	  na	  sua	  estrutura	  e,	  consequentemente,	  mais	  

percetível	  e	  transparente	  para	  os	  utilizadores.	  
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Esta	  harmonização	  deverá	  ter	  em	  consideração	  o	  teor	  da	  informação	  pré-‐	  contratual	  

obrigatória,	  prevista	  no	  Decreto	  -‐	  Lei	  nº	  24/2014,	  de	  14	  de	  fevereiro,	  para	  não	  dar	  azo	  à	  

utilização	  de	  conceitos	  divergentes	  consoante	  o	  meio	  de	  adesão	  aos	  Serviços.	  

	  

Por	  outro	  lado,	  a	  APRITEL	  considera	  que	  a	  uniformização	  que	  se	  pretende	  alcançar	  com	  a	  

revisão	  da	  deliberação	  dos	  contratos	  poderá,	  também,	  viabilizar	  a	  simplificação	  (ou	  mesmo	  

a	  extinção)	  da	  hiperligação	  “Condições	  de	  Oferta	  dos	  Serviços”	  (imposta	  aos	  operadores	  em	  

2011,	  na	  sequência	  da	  alteração	  efetuada	  à	  deliberação	  relativa	  ao	  objeto	  e	  forma	  de	  

disponibilização	  ao	  público	  das	  condições	  de	  oferta),	  o	  que	  seria	  de	  todo	  conveniente	  

atendendo	  à	  reduzida	  utilização	  deste	  suporte	  de	  informação	  por	  parte	  dos	  utilizadores.	  

	  

Para	  além	  disso,	  a	  manutenção	  paralela	  destas	  duas	  realidades	  –	  Ficha	  de	  Informação	  

Simplificada	  e	  Condições	  de	  Oferta	  dos	  Serviços	  -‐	  acarretará	  certamente	  dificuldades	  de	  

aplicação	  quanto	  aos	  canais	  em	  que	  uma	  e	  outra	  serão	  facultadas	  aos	  utilizadores	  

representando,	  adicionalmente,	  um	  custo	  acrescido	  para	  os	  operadores	  na	  medida	  em	  que	  

implica	  um	  esforço	  substancial	  de	  manutenção	  e	  atualização	  da	  informação.	  

6.Concorda	  com	  a	  adoção	  de	  uma	  terminologia	  comum	  no	  âmbito	  da	  informação	  pré-‐

contratual	  e	  contratual?	  Identifique	  as	  principais	  vantagens	  ou	  desvantagens	  relativas	  a	  

esta	  medida.	  

A	  resposta	  a	  esta	  questão	  é	  apresentada	  conjuntamente	  com	  a	  resposta	  à	  questão	  nº	  7	  

porquanto	  se	  encontram	  relacionadas.	  	  

7.Que	  principais	  termos	  identifica	  deverem	  ser	  incluídos	  num	  glossário	  de	  terminologia	  

comum?	  

A	  APRITEL	  considera	  que	  a	  adoção	  de	  uma	  terminologia	  comum	  entre	  os	  Operadores	  

consubstanciará	  uma	  mais-‐valia	  para	  o	  processo	  de	  contratualização	  com	  os	  seus	  clientes	  e	  

potenciará	  a	  comparabilidade	  de	  ofertas	  e	  serviços.	  

Para	  o	  efeito,	  deverá	  ser	  criado	  um	  grupo	  de	  trabalho	  conjunto	  entre	  a	  APRITEL	  e	  o	  ICP-‐

ANACOM	  que	  tenha	  por	  objetivo	  harmonizar	  a	  terminologia	  a	  incluir	  neste	  glossário	  de	  uma	  

forma	  transversal,	  tendo	  por	  base	  não	  apenas	  os	  requisitos	  do	  Decreto	  -‐	  Lei	  nº	  24/2014,	  de	  
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14	  de	  fevereiro,	  como	  também	  as	  determinações	  que	  resultem	  de	  uma	  futura	  decisão	  do	  

Regulador	  sobre	  a	  matéria	  em	  análise.	  

Nesta	  linha	  de	  entendimento,	  e	  porque	  acreditamos	  que	  será	  muito	  difícil	  para	  o	  ICP-‐

ANACOM	  ter	  um	  projeto	  de	  decisão	  sobre	  esta	  matéria	  até	  à	  entrada	  em	  vigor	  do	  citado	  

Decreto-‐Lei,	  julgamos	  prematuro	  identificar	  quaisquer	  termos	  nesta	  sede.	  

8.	  Das	  três	  opções	  apresentadas,	  qual	  considera	  a	  mais	  adequada?	  Fundamente	  a	  sua	  

resposta,	  assinalando	  as	  principais	  vantagens	  que	  identifica	  na	  opção	  da	  sua	  preferência	  e	  

as	  principais	  desvantagens	  que	  atribui	  às	  demais	  opções.	  

A	  APRITEL	  considera	  que	  a	  primeira	  opção	  -‐	  designada	  por	  Opção	  Mínima	  -‐	  é	  a	  mais	  

adequada,	  uma	  vez	  que	  tanto	  a	  segunda	  como	  a	  terceira	  opções	  acarretam	  custos	  de	  

implementação	  significativos	  para	  os	  operadores,	  quer	  ao	  nível	  dos	  seus	  procedimentos,	  

quer	  no	  que	  diz	  respeito	  ao	  correto	  dimensionamento	  das	  equipas	  que	  terá	  que	  ser	  

efetuado	  para	  garantir	  o	  estrito	  cumprimento	  das	  obrigações	  nelas	  previstas.	  

Caso	  assim	  não	  se	  considere,	  deverá	  então	  ser	  ponderada	  a	  adoção	  da	  2ª	  opção,	  com	  a	  

consequente	  revogação	  da	  obrigação	  de	  se	  manter	  uma	  hiperligação	  para	  as	  “Condições	  de	  

Oferta	  dos	  Serviços”	  nos	  sítios	  de	  Internet	  dos	  operadores,	  o	  que	  acaba	  por	  se	  revelar	  

redundante	  face	  à	  quantidade	  de	  informação	  obrigatória	  a	  colocar	  quer	  nos	  contratos	  de	  

adesão,	  quer	  na	  Ficha	  de	  Informação	  Simplificada.	  

Tendo,	  ainda,	  em	  consideração	  que	  os	  Operadores	  já	  se	  encontram	  a	  trabalhar	  na	  

implementação	  dos	  requisitos	  impostos	  pelo	  Decreto	  -‐	  Lei	  nº	  24/2014,	  de	  14	  de	  fevereiro,	  

nomeadamente	  na	  criação	  de	  uma	  ficha	  com	  informação	  pré-‐contratual	  a	  disponibilizar	  nos	  

canais	  de	  contratação	  à	  distância,	  considera	  a	  APRITEL	  que	  os	  termos	  deste	  documento	  

devem	  ser	  compatibilizados	  com	  a	  informação	  e/ou	  termos	  a	  incluir	  na	  Ficha	  de	  Informação	  

Simplificada	  agora	  proposta	  pelo	  ICP-‐ANACOM	  no	  âmbito	  desta	  CP,	  produzindo-‐se	  uma	  ficha	  

única	  que	  consiga	  refletir	  as	  obrigações	  impostas	  pelo	  referido	  Decreto-‐Lei,	  bem	  como	  as	  

que	  venham	  a	  resultar	  da	  decisão	  final	  emitida	  na	  sequência	  da	  presente	  CP.	  

A	  título	  de	  nota	  final,	  a	  APRITEL	  considera	  ainda	  que	  a	  Ficha	  de	  Informação	  Simplificada	  

agora	  proposta	  pelo	  ICP-‐ANACOM	  deverá	  ser	  parte	  integrante	  do	  contrato	  celebrado	  em	  

momento	  ulterior.	  
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9.	  Identifica	  algumas	  desvantagens	  na	  opção	  que	  considerou	  mais	  adequada?	  Em	  caso	  

afirmativo,	  como	  podem	  as	  mesmas,	  em	  seu	  entender,	  ser	  eliminadas	  ou	  minimizadas?	  

• A	  APRITEL	  não	  identificou	  desvantagens	  na	  opção	  que	  considera	  mais	  adequada	  isto	  

é,	  na	  primeira	  opção,	  designada	  por	  Opção	  Mínima.	  Se	  o	  ICP-‐ANACOM	  optar	  pela	  

Opção	  Intermédia,	  e	  consequentemente	  for	  criada	  a	  Ficha	  de	  Informação	  

Simplificada,	  a	  sua	  adoção	  pelos	  Operadores	  acarreta	  custos	  de	  desenvolvimento	  

nos	  sistemas	  de	  informação	  bem	  como	  a	  criação	  de	  processos	  e	  procedimentos	  

transversais	  aos	  diversos	  produtos	  e	  serviços.	  

CONCLUSÕES	  	  

Em	  suma,	  é	  entendimento	  da	  APRITEL	  que:	  	  

• A	  presente	  CP	  é	  oportuna	  e	  reflete	  uma	  necessidade	  efetiva	  face	  à	  evolução	  

legislativa	  e	  regulamentar	  do	  setor;	  

• Na	  escolha	  da	  opção	  que	  melhor	  se	  coaduna	  aos	  objetivos	  desta	  CP	  o	  ICP-‐ANACOM	  

deve	  ter	  em	  consideração	  que	  as	  medidas	  preconizadas	  não	  devem	  ser	  excessivas;	  

• Estas	  medidas	  não	  devem	  consubstanciar	  um	  nível	  exacerbado	  de	  informação	  que,	  

ao	  invés	  de	  contribuir	  para	  um	  conhecimento	  real	  e	  efetivo	  sobre	  a	  oferta	  de	  

produtos	  e	  serviços	  dos	  Operadores,	  promova	  um	  desinteresse	  na	  consulta	  destas	  

informações;	  

• As	  medidas	  que	  venham	  a	  ser	  adotadas	  não	  devem,	  ainda,	  acarretar	  a	  imposição	  de	  

obrigações	  que	  onerem,	  em	  demasia,	  os	  Operadores	  e	  que	  se	  revelam	  desajustadas	  

da	  realidade	  do	  setor;	  

• Nesta	  linha	  de	  entendimento,	  e	  tendo	  em	  conta	  toda	  a	  informação	  que	  já	  hoje	  é	  

disponibilizada	  pelos	  Operadores,	  não	  deve	  ser	  escolhida	  pelo	  ICP-‐ANACOM	  a	  opção	  

máxima	  de	  revisão	  desta	  deliberação,	  tal	  como	  se	  encontra	  definida	  no	  âmbito	  

desta	  CP;	  

• A	  escolha	  da	  opção	  máxima	  apresenta	  custos	  de	  implementação	  significativamente	  

elevados	  para	  os	  operadores	  sendo	  que	  os	  objetivos	  de	  transparência	  e	  de	  melhoria	  

da	  informação	  prestada	  aos	  utilizadores	  podem	  ser	  alcançados	  com	  qualquer	  uma	  

das	  outras	  duas	  opções;	  

• A	  1ª	  opção	  é	  a	  mais	  adequada	  e	  a	  que	  representa	  uma	  menor	  oneração	  para	  os	  

operadores	  podendo,	  também,	  ser	  ponderada	  a	  adoção	  da	  2ª	  opção,	  desde	  que	  
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sejam	  tidas	  em	  consideração	  as	  sugestões	  efetuadas	  relativamente	  à	  Ficha	  de	  

Informação	  Simplificada	  e	  que	  o	  glossário	  da	  terminologia	  resulte	  de	  um	  trabalho	  

conjunto	  entre	  o	  ICP-‐ANACOM	  e	  a	  APRITEL;	  	  

• Deve,	  ainda,	  ser	  aproveitada	  esta	  oportunidade	  para	  sintetizar	  o	  teor	  da	  informação	  

contratual	  vertida	  nos	  contratos,	  tornando-‐os	  mais	  claros	  e	  compreensíveis	  para	  os	  

utilizadores;	  

• Deve,	  também,	  ser	  revogada	  a	  obrigação	  de	  disponibilização	  da	  hiperligação	  	  

“Condições	  de	  Oferta	  dos	  Serviços”,	  pelo	  facto	  de	  este	  repositório	  se	  tornar	  

redundante	  face	  à	  informação	  obrigatória	  a	  colocar	  na	  Ficha	  de	  Informação	  

Simplificada.	  

	  

	  


