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Assunto: 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 

 

Na sequência da consulta pública supra identificada, a Optimus - Comunicações, S.A., a ZON 

TV Cabo Portugal, S.A., a Zon TV Cabo Madeirense, S.A. e a Zon TV Cabo Açoreana, S.A. 

(adiante designadas conjuntamente por “Zon Optimus”) vêm apresentar os seus comentários e 

responder às questões colocadas como se segue. 

 

Como ponto prévio, a Zon Optimus gostaria de reafirmar o seu total compromisso de rigoroso 

cumprimento da legislação e regulamentação que lhe são aplicáveis, e o total respeito pelos 

direitos dos seus Clientes. O respeito pelos direitos dos Clientes constitui, aliás, um princípio 

fundamental no exercício da atividade da Zon Optimus. 

 

Pronunciando-nos, genericamente, sobre as opções transmitidas na consulta pública em 

apreço, cumpre referir, em primeiro lugar, que não obstante ser meritório o objetivo do ICP-

Anacom no sentido de incrementar a transparência da informação disponibilizada nas 

condições de oferta e nos contratos, as medidas propostas revelam-se, contudo, excessivas, 

uma vez considerado o público-alvo em causa e as características do mercado das 

comunicações eletrónicas. 

 

Com efeito, a nosso ver, a informação que o ICP-Anacom defende ser necessária, pode, uma 

vez disponibilizada nos termos preconizados na presente consulta pública, tornar-se 

contraproducente, pondo em risco o cabal esclarecimento dos utilizadores e/ou dos 

consumidores, porquanto, por ser apresentada de forma duplicada, como veremos 

seguidamente, pode efetivamente provocar o desinteresse dos seus destinatários. 

 

A título de exemplo, veja-se o caso da informação relativa às “Condições de Oferta dos 

Serviços”, incluída nos sites dos operadores na sequência da deliberação de outubro de 2011. 
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Os operadores envidaram esforços relevantes e extremamente dispendiosos para, ao longo 

dos cerca de 6 meses de implementação concedidos, adaptarem e apresentarem a informação 

que se encontrava disponível aos seus Clientes de acordo com as obrigações impostas. Em 

resultado, verifica-se um conjunto vastíssimo de informação, agregada na hiperligação 

associada às “Condições de Oferta dos Serviços”, sem que, contudo, se constate um recurso 

relevante, por parte dos utilizadores, a tal conjunto de informação. Em todo o caso, e além dos 

custos associados a todo o processo de implementação, mantém-se os custos associados à 

manutenção e constante atualização da informação em causa. 

 

De notar, ainda, o custo operacional que implicará, para a Zon Optimus, e crê-se para os outros 

operadores, o cumprimento, concretamente, da 3ª opção (Opção Máxima), não se antevendo 

outra alternativa senão a imputação dessa oneração, ainda que indiretamente, nos Clientes 

que, em teoria, deveriam ser apenas beneficiados com tais alterações. 

 

Crê-se, por outro lado, que a solução da Ficha de Informação Simplificada não tem as 

vantagens defendidas no documento sob consulta. 

 

Por um lado, deve afastar-se, a priori, o paralelismo com o setor bancário, desde logo 

atendendo à constante mutação que os contratos, no setor das comunicações eletróncias, 

sofrem ao longo da sua vigência, concretamente considerando as ofertas e promoções 

concedidas, os equipamentos adquiridos e descontos atribuídos através de programas 

especificamente criados para benefícios dos utilizadores, e as próprias alterações de tarifários 

pretendidas pelos Clientes. Não se trata, com efeito, de uma relação estanque do ponto de 

vista comercial, pelo que fazer depender quaisquer destas alterações do preenchimento de 

uma Ficha de Informação Simplificada é, não só inexequível, como desvantajoso e representa, 

ainda, um retrocesso nos processos de desmaterialização destas alterações que têm vindo a 

ser implementados no sentido de facilitar a vida dos Clientes, concretamente permitindo que 

algumas das alterações ao contrato sejam feitas nas áreas de Cliente disponibilizadas nos sites 

dos operadores. 
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Acresce o facto de o conteúdo que se defende, no documento da consulta pública, dever ser 

incluído na Ficha de Informação Simplificada, na verdade, vem duplicar a informação já 

constante quer na já referida hiperligação das “Condições de Oferta dos Serviços”, quer nas 

condições contratuais associadas aos contratos de adesão. 

 

Por outro lado ainda, o conteúdo da referida Ficha de Informação Simplificada, a qual, segundo 

é defendido na consulta pública, deveria ser disponibilizada previamente à celebração do 

contrato, inclui informação desassociada à formação da vontade de contratar, designadamente, 

no que se refere à segurança, privacidade e dados pessoais. 

 

Ademais, não se antevê a vantagem de a Ficha de Informação Simplificada acrescer à 

disponibilização da informação pré-contratual e aos mecanismos de confirmação de celebração 

do contrato previstos no Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro. 

 

Já quanto à introdução de um glossário de terminologia comum a ser utilizada nos contratos, 

considera-se ser uma opção razoável e que vai ao encontro do objetivo da transparência que 

se pretende prosseguir, devendo, contudo, ser criado, não só com base na legislação aplicável, 

mas tendo em conta os contributos dos operadores, designadamente, apresentados mediante 

um outro processo de consulta pública.  

 

Do que genericamente se expos resulta, desde logo, e avançando, mais concretamente, para a 

resposta à questão n.º 8, que a Zon Optimus defende que a 3ª opção deverá ser, desde já, 

afastada, na medida em que: 

(i) Implica elevados custos, que poderão vir a ser repercutidos nos utilizadores; 

(ii) Não garante o cumprimento do objetivo da transparência e da melhoria de 

informação, antes podendo suscitar uma duplicação de informação que se tornará 

desnecessária e provocará o desinteresse dos utilizadores, desencorajando a 

procura de um maior esclarecimento. 
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Em suma, a 3ª opção que se projeta suscita reservas quanto à sua conveniência, porquanto na 

perspetiva da Zon Optimus não parece contribuir de forma substancialmente relevante para o 

objetivo transmitido. 

 

Fazendo referência à 2ª opção proposta (Opção Intermédia), considera-se, ainda assim, que o 

esforço de implementação que envolve e a informação duplicada que, mais uma vez, se lhe 

encontra associada, não justifica que seja a escolhida. 

 

Em todo o caso, e considerando o que se transmitiu supra quanto à hiperligação das 

“Condições de Oferta dos Serviços”, a ser esta a opção pela qual se decida o ICP-Anacom, 

sempre será de considerar a revogação da exigência associada à referida hiperligação, que se 

reduzirá, enfim, a um conjunto de informação replicada. 

 

A Zon Optimus, defende, enfim, a implementação da 1ª opção (Opção Mínima), a qual, sem 

prejuízo de ir ao encontro do objetivo de atualização e revisão preconizado e, bem assim, de 

uma maior transparência, envolve efetivamente menores custos de implementação. 

 

Adicionalmente, e considerando a questão n.º 9, não se identificam desvantagens na 1ª 

opção, sendo de reiterar as desvantagens associadas às 2ª e 3ª opções no que respeita aos 

custos para os operadores, e os discutíveis benefícios para os utilizadores. 

 

Reportando-nos às restantes questões colocadas, e ao que se expôs supra quanto à Ficha de 

Informação Simplificada, e apresentando desde já a resposta à questão n.º 2, confirma-se o 

que se defendeu no sentido de que os elementos que se justificam nela ser incluídos apenas 

se devem limitar à determinação da formação da vontade, sem prejuízo de permanecer o 

objetivo da simplificação e transparência (e, por conseguinte, evitando-se a excessiva 

informação) não se incluindo, por conseguinte, itens relativos a: 

(i) Manutenção; 

(ii) Resolução de Litígios; 

(iii) Segurança, privacidade e dados pessoais. 
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Do que resulta que, a ser adotada a Ficha de Informação Simplificada, e respondendo, agora, à 

questão n.º 3, o seu conteúdo deverá limitar-se aos restantes itens indicados na página 14. do 

documento de consulta pública, nos seguintes termos: 

 

1. Identificação e contactos – Designação social da empresa/operador (e eventual marca 

comercial) e contacto do serviço de apoio ao Cliente; 

2. Serviços – identificação sumária do(s) serviço(s) de comunicações eletrónicas a contratar; 

3. Qualidade – identificação genérica das características específicas dos produtos, 

designadamente, cobertura e velocidades máximas. Neste item não deverão incluir-se os 

níveis de qualidade de serviço atendendo à natureza simplificada do documento em causa; 

4. Preço – indicação dos preços em vigor aplicáveis aos tarifários escolhidos (mensalidades, 

preços das comunicações não incluídas nas mensalidades, e preços dos equipamentos 

associados). Quaisquer outras rúbricas de preços (designadamente Roaming e Comunicações 

Internacionais), atendendo à natureza simplificada do documento em causa, devem estar 

disponíveis no site da Internet do operador, ou através do centro de atendimento ao Cliente; 

5. Duração – indicação do período de vigência contratual mínimo; 

6. Alteração, Suspensão e Cessação – Indicação dos procedimentos, direitos e obrigações e 

prazos associados a qualquer dos eventos em causa. 

 

Fazendo, ainda, referência à Ficha de Informação Simplificada, e respondendo à questão n.º 

4, considera-se que, atendendo à referida mutabilidade das condições comerciais associadas 

às relações contratuais estabelecidas no setor das comunicações eletrónicas, o documento em 

causa apenas se justifica no caso da celebração ab initio de contratos, não se defendendo a 

sua aplicação no caso de alterações acordadas posteriormente. 

 

Ademais, considera-se que, atendendo ao novo regime jurídico aplicável aos contratos 

celebrados à distância, e à informação e obrigações de disponibilização de informação que o 

mesmo prevê, não deve ser obrigatória, neste âmbito, a Ficha de Informação Simplificada. 
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Quanto à forma de entrega, deverá privilegiar-se a disponibilização eletrónica, através do site 

de cada operador, sem prejuízo da entrega em formato papel se for solicitado pelo Cliente. 

 

Relativamente à adoção de uma terminologia comum e de um glossário de terminologia 

comum e considerando, concretamente, a questão n.º 6 e a questão n.º 7, considera a Zon 

Optimus que, não obstante a vantagem para os utilizadores quer no âmbito da transparência, 

quer da comparabilidade de ofertas e serviços, sempre será necessário harmonizar os 

conceitos a introduzir com a legislação aplicável e com os contributos dos operadores, 

designadamente através de um outro procedimento de consulta pública. 

 

Por fim, no intuito de epilogar o que se defendeu, e respondendo à questão n.º 1 e à questão 

n.º 5, que permitem uma recapitulação do que se expôs, a Zon Optimus reitera as vantagens 

da presente consulta pública, concordando com o objetivo de uma maior transparência e 

melhor informação disponível aos utilizadores. 

 

A Zon Optimus concorda, também, com a harmonização da informação pré-contratual e 

contratual e considera, enfim, que esta harmonização permitirá uma sintetização e uma maior 

clareza desta informação, com inegáveis benefícios para os utilizadores. 

 

A harmonização preconizada deve, contudo, ter em conta as exigências que advém, desde já, 

da legislação relativa aos contratos celebrados à distância e, por outro lado, deverá conduzir à 

abolição da obrigatoriedade da hiperligação associada às “Condições de Oferta dos Serviços”, 

sob pena de todo o processo de harmonização ficar ferido pela excessiva, e nem por isso mais 

transparente, informação disponibilizada aos utilizadores e pela imposição, aos operadores, de 

esforços financeiros que, no atual contexto económico, são indesejáveis e injustificados. 

 

Neste sentido, reitera-se a preferência pela 1ª opção (Opção Mínima), sendo que a revisão da 

deliberação sobre os contratos não deverá deixar de ter em conta a opção por uma 

minimização das condições a incluir nos contratos, pugnando-se pela informação efetivamente 

útil e deixando de lado a opção por uma extensa e pouco clara informação. 
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Por fim, a revisão da deliberação sobre os contratos deverá, ainda, ter em conta, as alterações 

que os operadores se encontram já a implementar atendendo ao novo regime jurídico aplicável 

aos contratos celebrados à distância, sendo preocupação da Zon Optimus que a referida 

revisão venha a implicar alterações e desenvolvimentos significativos, e injustificáveis, 

atendendo ao facto de, não obstante as alterações que têm vindo a registar-se, desde a 

entrada em vigor da última versão da deliberação em causa, o atual modelo de contratação de 

serviços que é utilizado se encontrar totalmente adaptado às exigências resultantes da 

legislação em vigor.  

 

Lisboa, 30 de abril de 2014 

 


