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2.2 Garantia e protecção dos direitos
dos utilizadores

O ICP-ANACOM assumiu claramente como objectivo estraté-
gico o assegurar que os consumidores obtenham o máximo
bem estar em termos de qualidade de serviço, de preços,
de diversidade e de universalidade, respeitando o consa-
grado no artigo 5.º da Lei das Comunicações Electrónicas,
na alínea c) do n.º 1, onde se estabelece como objectivo
de regulação a prosseguir pela autoridade reguladora
“defender os interesses dos cidadãos”. 

Para a concretização deste objectivo, a actuação ao longo
de 2005 assentou nos seguintes vectores estratégicos
de actuação:

• Assegurar a universalidade do acesso e a prestação
e qualidade do serviço universal;

• Assegurar a divulgação de informação clara, actualizada
e comparável, sobre o sector, as entidades actuantes e os
serviços, que permita as melhores escolhas aos consumi-
dores, designadamente a que diz respeito a preços e indi-
cadores de qualidade de serviço, possibilitando às famílias
e empresas as melhores opções relativamente às suas
soluções de consumo e investimento e estimulando
comportamentos mais exigentes e eficientes;

• Minimizar situações em que não há alternativa de escolha
de prestadores de serviços de comunicações, designada-
mente em termos de cobertura;

• Assegurar de forma activa a protecção dos utilizadores,
propiciando o estabelecimento de pontos de contacto para
detecção e prevenção de situações de incumprimento
de obrigações pelos prestadores de serviços de comuni-
cações;

• Promover o desenvolvimento de mecanismos susceptíveis
de facilitarem o diálogo entre utilizadores e prestadores
de serviços e de procedimentos de arbitragem e de reso-
lução de litígios que garantam a defesa adequada
e atempada dos seus direitos dos consumidores.

A operacionalização destas linhas de actuação em 2005, teve
os resultados que se apresentam nos pontos seguintes.

Serviço universal – qualidade de serviço

e objectivos de desempenho

Parâmetros de qualidade de serviço e objectivos

de desempenho aplicáveis aos mesmos

Os prestadores de serviço universal encontram-se obriga-
dos, nos termos do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 5/2004,
a disponibilizar aos consumidores, bem como ao ICP-ANACOM,
informações adequadas e actualizadas sobre o seu desem-
penho na prestação do serviço universal. Tal obrigação,
de acordo com a mesma disposição, deverá ser operaciona-
lizada com base nos parâmetros de qualidade de serviço
estabelecidos no anexo do mesmo diploma, segundo o qual
as definições e os métodos de medição a adoptar no âmbito
desses parâmetros devem seguir a versão 1.1.1 do docu-
mento ETSI EG 201 769-1.

O ICP-ANACOM pode especificar, em particular, segundo
o n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 5/2004, parâmetros de qua-
lidade de serviço suplementares para avaliar o desempenho
dos prestadores de serviço universal na prestação de servi-
ços aos consumidores finais e consumidores com deficiência,
nos casos em que tenham sido definidos parâmetros rele-
vantes. Pode também, nos termos do n.º 5 do mesmo artigo,
após o procedimento geral de consulta previsto no artigo 8.º
do mesmo diploma, definir objectivos de desempenho
aplicáveis às obrigações de serviço universal.

Releva-se que, paralelamente, nos termos do 40.º da Lei
n.º 5/2004, por Deliberação de 4 de Maio de 2005,
o ICP-ANACOM aprovou o regulamento de qualidade
aplicável ao serviço de acesso à rede telefónica pública em
local fixo e ao serviço telefónico acessível ao público em local
fixo, bem como o relatório da respectiva consulta pública,
lançada em 30 de Novembro de 2004. É de realçar que os
parâmetros de qualidade de serviço estabelecidos nesse
projecto se baseiam na versão 1.1.1 do documento ETSI EG
201 769-1.

Nesse contexto, o ICP-ANACOM aprovou, em 14 de Dezembro
de 2005, o Projecto de decisão sobre parâmetros de quali-
dade de serviço do serviço universal e objectivos de desem-
penho aplicáveis aos mesmos. O Projecto de decisão foi
notificado às entidades interessadas, para se pronunciarem
por escrito no prazo de 30 dias úteis, nos termos dos artigos



100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo.
Paralelamente, o documento foi submetido ao procedimento
geral de consulta, nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 5/2004
e dos procedimentos de consulta aprovados pelo ICP-ANACOM
em 12 de Fevereiro de 2004, tendo sido fixado o mesmo
prazo de resposta, de 30 dias úteis.

Por Deliberação de 30 de Março de 2006, foram aprovados
os parâmetros de qualidade de serviço e objectivos de desem-
penho aplicáveis ao serviço universal, que o prestador
de serviço universal está obrigado a cumprir, sem prejuízo
da aplicação das bases de concessão do serviço público de
telecomunicações constantes do anexo ao Decreto-Lei
n.º 31/2003, de 17 de Fevereiro.

Tendo sempre presentes os interesses dos consumidores,
a definição dos parâmetros de qualidade de serviço do ser-
viço universal e objectivos de desempenho aplicáveis aos
mesmos constantes do Projecto de decisão, apresentados
no quadro 2, tomou em consideração, nomeadamente: (a)
o regulamento de qualidade aplicável ao serviço telefónico
num local fixo; (b) o anterior Convénio celebrado entre
o ICP-ANACOM e a concessionária do serviço universal,
a PTC, nos termos do artigo 21.º das Bases da concessão do
serviço púbico de telecomunicações, aprovadas pelo
Decreto-Lei n.º 40/1995, de 15 de Fevereiro, a vigorar nos
termos do n.º 4 do artigo 21.º das bases da concessão do
serviço público; (c) a evolução dos níveis alcançados pelo
prestador de serviço universal no âmbito dos parâmetros de
qualidade de serviço definidos no Convénio; (d) a infor-
mação remetida, em 8 de Julho de 2005, pela PTC sobre
a evolução verificada, entre 2000 e 2004, nos níveis dos
parâmetros de qualidade de serviço; e (e) as práticas
correntes europeias, em particular o trabalho desenvolvido
pelo IRG.
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Prazo de fornecimento da ligação inicial (PQS1)

(a1) Demora no fornecimento das ligações que corresponda ao percentil 95,0% das instalações mais rápidas, quando o consumidor

não define uma data objectivo 21 dias

(a2) Demora no fornecimento das ligações que corresponda ao percentil 99,0% das instalações mais rápidas, quando o consumidor

não define uma data objectivo 43 dias

(b) Percentagem de pedidos de fornecimento de ligação satisfeitos até à data acordada com o consumidor, quando o consumidor define

uma data objectivo 85,0%

Taxa de avarias por linha de acesso (PQS2)

Número total de avarias participadas por acesso 0,10

Tempo de reparação de avarias (PQS3)

(a1) Tempo de reparação de avarias na rede de acesso local que corresponda ao percentil 80,0% das reparações mais rápidas (horas) 72

(a2) Tempo de reparação de avarias na rede de acesso local que corresponda ao percentil 95,0% das reparações mais rápidas (horas) 165

(b1) Tempo de reparação de outras avarias que corresponda ao percentil 80,0% das reparações mais rápidas (horas) 47

(b2) Tempo de reparação de outras avarias que corresponda ao percentil 95,0% das reparações mais rápidas (horas) 108

(c) Percentagem de avarias reparadas dentro do prazo de reparação de avarias estabelecido pelo prestador de serviço universal como

objectivo para oferta aos seus consumidores 80,0%

Tempos de resposta para os serviços de telefonista (PQS4)

(a) Tempo médio de resposta para os serviços de telefonista (segundos) 11

(b) Percentagem de chamadas para os serviços de telefonista atendidas até 20 segundos pelo operador humano 80,0%

Chamadas não concretizadas (PQS5)

(a) Número total de chamadas elegíveis para o cálculo do PQS5 desagregado por chamadas nacionais e chamadas internacionais  NA

(b) Percentagem de chamadas não concretizadas no caso de chamadas nacionais  NA

(c) Percentagem de chamadas não concretizadas no caso de chamadas internacionais  NA

Tempo de estabelecimento de chamadas (PQS6)

(a) Número total de chamadas elegíveis para o cálculo do PQS6 desagregado por chamadas nacionais e chamadas internacionais  NA

(b) Tempo de estabelecimento de chamada para chamadas nacionais que corresponda ao percentil 100,0% das chamadas e ao percentil

95,0% das chamadas mais rápidas  NA

(c) Tempo de estabelecimento de chamada para chamadas internacionais que corresponda ao percentil 100,0% das chamadas

e ao percentil 95,0% das chamadas mais rápidas  NA

Tempos de resposta para os serviços informativos (PQS7)

(a) Tempo médio de resposta para os serviços informativos (segundos) 5

(b) Percentagem de chamadas para os serviços informativos atendidas até 20 segundos pelos operadores humanos ou por sistemas

equivalentes de resposta 95,0%

Percentagem de telefones públicos de moedas e cartão em boas condições de funcionamento (PQS8)

Percentagem de dias completos durante o qual os postos públicos existentes se encontram em condições de funcionamento relativamente

ao número potencial de dias de serviço do parque médio de postos públicos 96,0%

Queixas sobre incorrecções nas facturas (PQS9)

Percentagem de facturas reclamadas relativamente ao número total de facturas emitidas 0,04%

Nota: NA - Não aplicável (o prestador de serviço universal deve disponibilizar ao ICP-ANACOM informação sobre os PQS5 e PQS6, mas não lhe é exigido o cumprimento de objectivos

de desempenho aplicáveis aos mesmos parâmetros).

Fonte: ICP-ANACOM.

Objectivo

Quadro 7 – Parâmetros de qualidade de serviço do serviço universal e objectivos de desempenho aplicáveis aos mesmos

Parâmetro Indicador



Acessibilidade dos preços

Tarifário do STF para clientes residenciais

A Lei n.º 5/2005 dispõe que compete ao ICP-ANACOM zelar
por que seja garantida a acessibilidade dos preços do serviço
universal, tendo em conta em especial os preços nacionais
no consumidor e o rendimento nacional. Para o efeito, o
ICP-ANACOM deve avaliar e decidir sobre os meios mais ade-
quados à garantia da acessibilidade dos preços, podendo
determinar a disponibilização de opções ou pacotes tarifá-
rios diferentes dos oferecidos em condições comerciais nor-
mais, a imposição de limites máximos de preços e aplicação
de tarifas comuns ou outros regimes semelhantes.

No tocante aos mercados retalhistas, para clientes residen-
ciais, de acesso em banda estreita à rede telefónica pública
num local fixo e dos serviços telefónicos locais e/ou
nacionais publicamente disponíveis fornecidos num local
fixo, a PTC, enquanto operador com PMS nos mercados
referidos, deverá respeitar as obrigações estabelecidas na
Deliberação de 14 de Dezembro de 2004, nomeadamente:

(i) assegurar a transparência; (ii) não mostrar preferência
indevida por utilizadores finais específicos; (iii) orientar os
preços para os custos; e (iv) manter a acessibilidade do
preço, através do cumprimento de um price-cap englobando,
para os clientes residenciais, a instalação, mensalidade
e chamadas locais, regionais e nacionais.

Por Deliberação de 17 de Maio de 2005, foi decidida a não
oposição do ICP-ANACOM à entrada em vigor, em 1 de Julho
de 2005, da proposta de tarifário de retalho do serviço
telefónico prestado em local fixo, apresentada pela PTC,
sem prejuízo do cumprimento da obrigação de divulgação
e ou publicação a que, nos termos do n.º 3 do artigo 48.º
da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, haja lugar.

O tarifário apresenta uma nova estrutura tarifária que con-
templa apenas dois escalões (local/regional e nacional),
como resultado da equalização de preços dos anteriores
escalões local e regional, o que promove a simplificação
tarifária e constitui uma aproximação às práticas correntes
europeias (vide quadro seguinte).
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Alemanha/Aústria/Bélgica/Dinamarca/Finlândia Local

/Grécia/Irlanda/Suécia/Reino Unido Nacional

França Local

Nacional
< 30 km

> 30 km

Itália Local distrital Mesmo código

Nacional (extra distrital)
<15 km

   >15 km

Luxemburgo Nacional

Holanda Local / Regional

Nacional

Espanha Metropolitano

Regional

Nacional

Fonte: ICP-ANACOM

Escalão de chamada

Quadro 8 – Práticas correntes europeias relativamente aos escalões de chamadas domésticas

Países
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Consubstancia-se, ainda, numa alteração do crédito de
tempo incluído no preço inicial, de 45 segundos (no escalão
regional) para 60 segundos para o nível local/regional, verifi-
cando-se ainda a diferenciação do crédito de tempo incluído
no preço inicial de acordo com o horário normal e horário
económico no nível nacional, sendo o tempo incluído de 30
segundos e de 60 segundos para o horário normal e horário
económico, respectivamente, ao invés dos 30 segundos
aplicáveis no tarifário anterior, sem modulação horária.

Atentando, em particular, em cada uma das componentes do
cabaz do serviço de telefone prestado em local fixo, nota-se
que a alteração tarifária se consubstanciou em reduções
significativas do preço associado a cada uma, conforme
se evidencia no quadro seguinte. 

O tarifário referido representa uma variação anual ponde-
rada dos preços do serviço fixo de telefone fornecido num
local fixo de -0,75 por cento, em termos nominais, sendo
compatível com a variação de IPC-2.75 pontos percentuais,
que a Deliberação de 14 de Dezembro de 2004 manteve
em vigor.

Relativamente ao valor do price cap aplicável, notam-se
ainda as práticas correntes europeias no tocante a esta
matéria (vide quadro seguinte). Releva-se que os dados
apresentados relevam também as diferentes fases da
liberalização do mercado em que se encontra cada país.

Prestações

Instalação LR 0,0% 0,0%

Assinatura LR 1,7% 0,0%

Comunicações

Local -0,6% -5,9%

Regional -24,2% -28,3%

Nacional -24,8% -21,8%

Fonte: ICP-ANACOM

Variação média anual Variação pontualQuadro 9 – Variação 2004/2005 dos preços

do serviço de telefone prestado em local fixo



Os gráficos seguintes ilustram a evolução, real e nominal,
dos preços do serviço de telefone em local fixo do operador
histórico.

Em 2005, continuou a registar-se uma diminuição dos
preços praticados pelo operador histórico. Com efeito, com
a publicação do novo tarifário em Julho de 2005, assistiu-se
a uma redução significativa dos preços nominais do tráfego

de média e longa distância e à manutenção dos preços da
assinatura mensal. Os preços nominais do tráfego de curta
distância diminuíram pela primeira vez desde 2000.

Em comparação com o ano da liberalização do sector, o cabaz
de preços do operador histórico diminuiu cerca de 2,3 por
cento em termos nominais, tendo-se verificado em 2005
a descida mais significativa dos anos em análise.

| 053052

Gráfico 19 – Evolução real dos preços do STF (ano base = 1998)
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Fonte: ICP-ANACOM

Instalação Mensalidade Local Regional Nacional CABAZ

81.73

83.12

Bélgica O cap estabelecido, para 2004, IPC-3,0%, abrange: a instalação, a assinatura, as chamadas de clientes residenciais e as chamadas efectuadas

a partir de postos públicos.

Dinamarca Os preços máximos dos serviços básicos de telefonia de voz e do serviço universal para deficientes, a praticar em 2005, tiveram como tecto

os preços máximos praticados em 2003.

Alemanha A RegTP agrupa os caps da seguinte forma:

Assinatura da rede: IPC+1,0%; Chamadas locais: IPC-5,0%; Chamadas nacionais: IPC-2,0%; Chamadas internacionais: IPC-1,0%.

Irlanda O cap estabelecido, para 2005, de IPC-0,0%, abrange: as chamadas locais, chamadas trunk, chamadas de operadores, originadas em postos públicos,

chamadas de fixos para móveis e no RDIS (aluguer e ligação).

Itália O cap para a instalação e assinatura é de IPC-0,0%, existindo um sub-cap, de IPC-IPC, para a linha de assinante de clientes residenciais. Relativamente

ao tráfego, existe um cap aplicável às chamadas intra e inter distritos, de IPC-IPC. Está ainda previsto um cap para as chamadas fixo-móvel,

de IPC-6,0%. Os caps serão revistos no âmbito da análise de mercados.

Holanda Foi estabelecido um cap de IPC-0,0% até 2006, o qual abrange: assinatura mensal, chamadas locais, nacionais e chamadas fixo-móvel.

Espanha Definido um cap de IPC-3,0% para um cabaz constituído por chamadas metropolitanas, provinciais, interprovinciais, internacionais e fixo-móvel,

permitindo um aumento nominal de 2,0% para o valor da assinatura.

Fonte: ICP-ANACOM

Price Cap

Quadro 10 – Price cap – práticas correntes europeias

Países
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Em termos reais, é possível verificar uma descida genera-
lizada dos preços das chamadas para os vários destinos
de tráfego desde 2000. No que respeita à mensalidade do
serviço, esta tem acompanhado a evolução do IPC, apresen-
tando mesmo valores inferiores dos observados em 2000.

Sublinhe-se, a propósito, que os preços finais ao consumidor
dos serviços de comunicações electrónicas são pratica-
mente os únicos que têm registado reduções sistemáticas
ao longo dos últimos cinco anos, o que traduz importantes
ganhos de produtividade neste sector da economia.

Tarifário do STF em postos públicos

De acordo com a Deliberação de 14 de Dezembro de 2004,
relativa à imposição de obrigações nos mercados retalhistas
de banda estreita, o ICP-ANACOM estabeleceu – considerando,
inter alia, o facto de não se encontrar ainda numa fase final
o rebalanceamento tarifário relativo à modalidade de postos
públicos – que a relação entre o preço da comunicação do
STF, na modalidade de postos públicos e na modalidade de
assinante, deverá continuar a obedecer a requisitos especí-
ficos, que permitam assegurar a acessibilidade dos serviços
prestados. 

Em conformidade com o exposto, e no que se refere às cha-
madas intra-rede PTC, foi mantida em vigor uma relação de
um para três entre os preços das chamadas originadas em
postos públicos da PTC e as chamadas originadas nos
pontos de assinantes.

Os preços do STF, na modalidade de postos públicos, nas
chamadas intra-rede, caracterizaram-se, em termos médios,
por um aumento nas comunicações locais de aproximadamente
27 por cento no Continente (26 por cento nas regiões autó-
nomas), por uma redução nas comunicações regionais de
8 por cento no Continente; e uma redução nas comunicações
nacionais de 4 por cento (6 por cento nas regiões autóno-
mas).

As variações ora apontadas, em particular o aumento verifi-
cado nas chamadas locais, devem-se essencialmente a dois
factores: (i) em 2004, o tarifário praticado pela PTC con-
substanciou-se num rácio, face ao tarifário dos postos de
assinante, inferior ao máximo permitido e (ii) a evolução
menos significativa do preço das comunicações locais,
comparativamente às restantes, na modalidade de posto
de assinante (vide quadro seguinte).

Gráfico 20 – Evolução nominal dos preços do STF (ano base = 1998)

Fonte: ICP-ANACOM
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Tarifário do SFT  PTC-outros prestadores de STF

No tocante às chamadas originadas na rede fixa da PTC e ter-
minadas nas redes fixas de outros prestadores, a mesma
Deliberação de 14 de Dezembro de 2004 manteve em vigor
a regra anteriormente vigente, a qual estabelecia que os
preços das chamadas originadas na rede da PTC e terminadas
na rede de outros prestadores do STF deverão ser idênticos
aos preços das chamadas originadas e terminadas na rede
da PT, podendo ser corrigidos pela diferença, devida e quan-
tificadamente justificada, entre a terminação das chamadas
na rede da PT e a terminação das chamadas na rede de cada
prestador do STF. Isto é, poderão ser admissíveis diferenças
entre os preços das chamadas com destino a diferentes ope-
radores, desde que essa diferença resulte de diferentes
valores das taxas de terminação relevantes.

O tarifário PTC-OPS, que entrou em vigor a 1 de Julho de 2005,
resultou numa redução, face ao tarifário anterior, do preço
médio por chamada de cerca de 11 por cento para o mercado
residencial e de 8 por cento para o mercado o empresarial. 

Tarifário fixo-móvel da PTC – valor da retenção

Por Deliberação do ICP-ANACOM de 14 de Dezembro de 2004,
relativa à imposição de obrigações nos mercados retalhistas
de banda estreita, o tarifário fixo-móvel está sujeito à vali-
dação do ICP-ANACOM, uma vez que o valor da retenção
daquele operador deve ser orientado para os custos, estar
dentro de níveis razoáveis, assegurando a razoabilidade dos
preços finais cobrados aos utilizadores, devendo a PTC
reflectir a redução determinada para os preços de termina-
ção fixo-móvel nos preços de retalho praticados, por Delibe-
ração de 25 de Fevereiro de 2005. 

Em 1 de Setembro de 2005, o ICP-ANACOM, após consulta
às entidades interessadas, aprovou uma Deliberação relativa
à retenção da PTC no tráfego fixo-móvel, na qual se deter-
mina que a PTC deve reduzir gradualmente o valor da reten-
ção auferida nesse tráfego, como forma de aproximação
do mesmo aos custos e às práticas correntes europeias,
de acordo com uma calendarização pré-definida e conforme
quadro seguinte. 
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Local 0,123 0,217 1,8 0,091 0,276 3,0 -26,0% 27,0%

Regional 0,191 0,301 1,6 0,091 0,276 3,0 -53,0% -8,0%

Nacional 0,267 0,362 1,4 0,114 0,347 3,0 -57,0% -4,0%

Média ponderada 0,160 0,256 1,7 0,095 0,290 3,0 -41,0% 13,0%

Unidade: Euros

Fonte: ICP-ANACOM

Variação dos
2004 2005 preços médios

Quadro 11 – Evolução do preço

médio para chamadas

em postos públicos 2004/2005
Rácio posto Rácio posto

Posto Posto público / posto Posto Posto público / posto Posto Posto
assinante público assinante assinante público assinante assinante público

01-10-2005 7,50

01-01-2006 7,20

01-04-2006 6,90

01-07-2006 6,60

01-10-2006 6,30

Unidade: Cêntimos de euro

Fonte: ICP-ANACOM

Valores máximos estabelecidos para a retençãoQuadro 12 – Valores máximos

estabelecidos para a retenção
Datas Valores máximos
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Em virtude das medidas adoptadas, o valor da retenção da
PTC nos preços de retalho aplicáveis ao tráfego fixo-móvel
tem vindo a reduzir-se, reforçando os efeitos da redução da
terminação dos operadores móveis nos preços de retalho
aplicáveis para este tipo de tráfego.

Informação sobre o sector – qualidade de serviço 

A qualidade de serviço é uma vertente fundamental num
contexto de garantia e protecção dos direitos dos utiliza-
dores, tendo o ICP-ANACOM vindo, neste âmbito, a centrar
a sua actuação em dois aspectos principais:

• A promoção/fixação de obrigações relacionadas com a ade-
quada informação aos consumidores sobre os níveis de
qualidade praticados pelos prestadores (frequentemente
os problemas reportados pelos utilizadores residem na
inexistência de informação clara e suficiente sobre a qua-
lidade efectivamente oferecida);

• A fixação de níveis mínimos de qualidade ao nível do reta-
lho e/ou ofertas grossistas, sempre que tal se revele
necessário e o enquadramento legal o permita;

• A monitorização e controlo da qualidade de serviço ofere-
cida aos utilizadores.

No sentido de promover uma adequada informação aos con-
sumidores sobre a qualidade de serviço oferecida no âmbito
dos diversos serviços, além das medidas que se descrevem
neste ponto do relatório foram também sugeridos pelo
ICP-ANACOM, no âmbito das deliberações detalhadas no
ponto 2, alguns parâmetros de qualidade a divulgar pelos
prestadores dos diferentes serviços de comunicações
electrónicas

Obrigações de qualidade de serviço – serviço telefónico

acessível ao público em local fixo 

Com vista a assegurar uma melhor informação prestada aos
utilizadores finais, o ICP-ANACOM aprovou, em 4 de Maio
2005, no âmbito do artigo 40.º do Regicom, o Regulamento
de Qualidade aplicável ao serviço de acesso à rede telefó-
nica pública em local fixo e ao serviço telefónico acessível
ao público em local fixo. Este Regulamento foi publicado

em Diário da República, II série, em 14 de Junho de 2005,
com a designação de Regulamento n.º 46/05, tendo por
objectivo a publicação e a disponibilização aos utilizadores
finais de informação comparável, clara, completa e actuali-
zada sobre a qualidade de serviço praticada por parte dos
diferentes prestadores, por forma a possibilitar que estes
procedam a uma escolha livre e esclarecida da empresa
prestadora e do serviço mais adequado à satisfação das suas
necessidades. Neste contexto, o Regulamento n.º 46/05
integra no seu Anexo uma listagem de parâmetros de quali-
dade para os quais se estabeleceram definições e metodo-
logias de cálculo a respeitar pelos prestadores na sua medi-
ção e que tomaram como referência o documento do ETSI
Guide – EG 201 769-1 V1.1.1 (2000/2004), o qual tem por
objectivo permitir uma harmonização, a nível internacional,
dos parâmetros de qualidade de serviço adoptados pelos
diferentes Estados-Membros.

Face ao enquadramento legal vigente, este Regulamento
não fixa, no entanto, quaisquer níveis de desempenho
a cumprir pelos prestadores relativamente a cada um dos
parâmetros estabelecidos (a fixação de objectivos de desem-
penho relativamente a esses parâmetros apenas é possível
no âmbito do serviço universal, ao abrigo do artigo 92.º do
Regicom (11)). Por outro lado, em caso de incumprimento
pelos prestadores dos valores anunciados relativamente
aos parâmetros fixados no Regulamento, não há lugar ao
pagamento de indemnizações aos clientes 

O ICP-ANACOM prevê desenvolver este Regulamento, por
forma a que o mesmo venha a contemplar parâmetros apli-
cáveis a outros serviços de comunicações electrónicas,
designadamente, em 2006, o serviço de acesso à Internet. 

Assinale-se no entanto que, apesar de uma grande parcela
das reclamações recebidas no ICP-ANACOM sobre qualidade
de serviço se relacionar com o serviço de acesso à Internet,
e em particular com o facto de as velocidades de acesso
efectivamente disponibilizadas aos clientes não correspon-
derem aos valores anunciados pelos prestadores, por vezes
o problema reside essencialmente numa informação insu-
ficiente e/ou pouco clara prestada ao consumidor sobre
a qualidade oferecida e não sobre os valores de qualidade
de serviço propriamente ditos. 

(11) Ao abrigo desta disposição legal, o ICP-ANACOM aprovou em 30 de Março de 2006
os parâmetros de qualidade de serviço e os objectivos de desempenho aplicáveis ao
serviço universal, os quais o respectivo prestador está obrigado a cumprir, sem prejuízo da
aplicação das bases de concessão do serviço público de telecomunicações (Decreto-Lei
n.º 31/ 2003, de 17 de Fevereiro).



Qualidade de serviço – serviços móveis

Nas licenças dos operadores de serviços móveis encontram-
-se estabelecidos diversos níveis mínimos de qualidade de
serviço a assegurar, os quais decorrem das respectivas
propostas apresentadas a concurso. Estas obrigações têm
vindo a ser objecto de análise, nomeadamente no âmbito
da consulta pública que, na sequência de Deliberação de 15
de Julho de 2005, foi lançada sobre a renovação dos direitos
de utilização atribuídos à Vodafone e à TMN para a presta-
ção do serviço móvel terrestre de acordo com o sistema GSM
900/1800.

Outras obrigações de qualidade de serviço

No âmbito das decisões referentes aos remédios a impor
às entidades com PMS nos diferentes mercados retalhistas
e grossistas o ICP-ANACOM impôs algumas obrigações rela-
cionadas com qualidade de serviço. Em particular no âmbito
de ofertas grossistas como a ORALL e a Rede ADSL PT, de que
se falou anteriormente, esta Autoridade tem vindo a intervir
no sentido de uma melhoria dos níveis de qualidade prati-
cados, procurando por esta via criar condições para uma
melhoria da qualidade de serviço a nível retalhista. 

Informação sobre o sector – verificações

e acompanhamento da qualidade de serviço

Face ao enquadramento legal vigente, a actividade de controlo
e monitorização da qualidade de serviço tem vindo a exer-
cer-se essencialmente nas seguintes vertentes:

a) Controlo e monitorização da qualidade relativa às ofertas
grossistas e aos serviços retalhistas no âmbito dos quais
existem limites mínimos de qualidade de serviço estabele-
cidos, nomeadamente serviço universal e serviços móveis.

Esta actividade processa-se nomeadamente mediante
análise da informação sobre qualidade de serviço
enviada pelos prestadores ao ICP-ANACOM, procedendo
também esta Autoridade anualmente a estudos de afe-
rição da qualidade oferecida pelos operadores móveis
Optimus, Vodafone e TMN, através da análise de parâ-
metros técnicos que traduzem a percepção de qualidade
na óptica do consumidor. 

Na avaliação da qualidade dos serviços móveis GSM rea-
lizada em 2005, apesar de terem sido introduzidas novas
abordagens de análise, tais como, estudos com chamadas
de longa duração e avaliação do serviço de mensagens
curtas (SMS), manteve-se o Estudo Global nos mesmos
moldes dos estudos realizados nos últimos cinco anos,
o que permite obter um indicador da evolução do compor-
tamento das redes móveis GSM. 

Foram analisados três indicadores de uma rede móvel, de
importância fundamental, considerando a perspectiva de
qualidade na óptica do utilizador/consumidor, designada-
mente a cobertura, a acessibilidade e a qualidade áudio. 

Os resultados deste estudo indicam que, em 2005, as
redes móveis GSM apresentaram bons níveis de cober-
tura e desempenho. O indicador Acessibilidade apresenta
níveis muito bons, mantendo a tendência observada nos
últimos anos. Das chamadas de teste efectuadas, nos
aglomerados urbanos e eixos rodoviários de Portugal con-
tinental, 97 por cento foram estabelecidas com sucesso
e a fase de conversação decorreu de forma adequada
terminando de forma normal (por desligamento) ao fim
do tempo pré-definido. No que respeita ao indicador
qualidade áudio, aproximadamente 99 por cento das
chamadas de teste apresentaram valores médios de qua-
lidade áudio bons ou aceitáveis. Apenas cerca de 1 por
cento apresentaram níveis pobres ou maus. No entanto,
manteve-se a tendência de degradação deste indicador,
que se vem observando desde 2002, mais acentuada nos
aglomerados urbanos do que nos eixos rodoviários.
No que toca ao indicador acessibilidade, o desempenho
das redes móveis não apresenta diferenças significativas
entre aglomerados urbanos e eixos rodoviários. O indica-
dor cobertura, apresenta bons níveis, tanto nas zonas
urbanas como nos eixos rodoviários analisados.

Refira-se por fim que uma análise dos resultados globais
deste estudo permite constatar que são pouco significa-
tivas as diferenças entre operadores, em todos os indica-
dores estudados. 

Complementarmente, no quadro das actividades planea-
das para o ano 2005, o ICP-ANACOM realizou uma avaliação
da qualidade dos serviços móveis GSM, disponibilizados
pelos operadores portugueses, nos eixos ferroviários,
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também com recurso à análise de parâmetros técnicos
que traduzem a percepção de qualidade na óptica do con-
sumidor e para os mesmos três indicadores: cobertura,
acessibilidade e qualidade de serviço. Foram objecto
de análise os principais eixos ferroviários portugueses.

Os resultados obtidos indicam que as redes móveis GSM
apresentam um desempenho pouco satisfatório nos
eixos ferroviários. Apenas 61,8 por cento das chamadas
de teste foram estabelecidas com sucesso e a fase de
conversação decorreu de forma adequada terminando de
forma normal (por desligamento). No que respeita à per-
ceptividade das comunicações de voz cursadas através
destas redes, cerca de 92 por cento das chamadas de
teste apresentaram valores médios de qualidade áudio
bons ou aceitáveis. Ou seja, é significativo o número de
chamadas que apresentaram valores médios pobres ou
maus (cerca de 8 por cento). Uma análise dos resultados,
por operador, não revela diferenças significativas no que
toca ao indicador acessibilidade.

Os resultados pouco satisfatórios obtidos nos eixos fer-
roviários têm como principal causa as graves deficiências
de cobertura, por vezes ausência completa de sinal radio-
eléctrico, especialmente no percurso Lisboa-Faro, facto
que foi comunicado aos operadores, para que procedam
às adaptações consideradas necessárias.

Os resultados destas verificações são apresentados com
maior detalhe na parte 002, ponto 3.4 deste relatório.

b) Nos termos do regulamento de qualidade do STF, a infor-
mação sobre os parâmetros de qualidade de serviço
divulgada aos utilizadores finais é enviada trimestral-
mente ao ICP-ANACOM, que procede à respectiva análise
e verificação da conformidade da mesma com as normas
fixadas no mesmo regulamento, nomeadamente:

a.  Disponibilização de informação sobre os níveis de
desempenho, relativos ao ano transacto, para cada um
dos parâmetros definidos; 

b.  Disponibilização de informação sobre os níveis de
desempenho que os prestadores se propõem oferecer
ao longo do ano, para cada um dos parâmetros defi-
nidos;

c.  A informação a disponibilizar [identificada em (i) e (ii)]
deve ser facultada aos utilizadores, em suporte
escrito em todos os pontos de venda;

d. A informação a disponibilizar deve ainda ser divulgada
na página da Internet das empresas, quando esta exista,
em anúncio bem visível e facilmente identificável.   

c) Com base na informação recebida, o ICP-ANACOM pode
ainda, nos termos da alínea e) do n.º 1 do Regicom e do
n.º 4 do artigo 6.º do Regulamento n.º 46/05, de 14 de
Junho, elaborar e publicar relatórios comparativos sobre
qualidade. No entanto, tendo o primeiro e único reporte
desta informação ao ICP-ANACOM ocorrido no final de
Janeiro de 2006, verificaram-se alguns problemas rela-
cionados com o facto de as empresas não terem ainda
experiência na medição dos parâmetros estabelecidos.
Desta forma, não se considerou, por enquanto, oportuna
a publicação de relatórios comparativos baseados na
informação até ao momento recebida. 

d) As reclamações sobre qualidade de serviço recebidas no
ICP-ANACOM têm sido também um elemento importante
no âmbito da actividade de controlo e monitorização.
Com base na análise desta informação é possível
identificar os principais problemas de qualidade de ser-
viço com os quais os utilizadores de serviços de comuni-
cações electrónicas se defrontam, sendo esta informação
nomeadamente relevante no âmbito da futura regula-
mentação da qualidade de serviço referente a outros
serviços de comunicações electrónicas. 

e) Sendo a qualidade de serviço referente ao acesso
à Internet um dos principais assuntos que vem sendo
reclamado junto do ICP-ANACOM, em 2005 esta
Autoridade procedeu, pela primeira vez, a um estudo de
aferição da qualidade praticada por diversos prestadores. 

Numa primeira fase do estudo foram objecto de análise
as ofertas de banda estreita (dial-up), para o segmento
do mercado residencial, disponibilizadas pelos quatro
maiores internet services provider (ISP) portugueses
prestadores deste tipo de acesso, que representam mais
de 90 por cento do mercado. O estudo teve como base 1)
indicadores de disponibilidade/fiabilidade dos serviços;
e 2) indicadores de rendimento (capacidades de upload



e download). Os resultados obtidos nesta primeira fase,
foram considerados globalmente bons, sendo pouco
significativas as diferenças verificadas entre os diversos
operadores, para todos os indicadores de disponibilidade/
fiabilidade e de rendimento analisados.

A segunda fase do projecto teve como objecto de análise
as ofertas de banda larga (ADSL e cabo), disponibilizadas
pelos cinco maiores ISP portugueses prestadores deste
tipo de acesso, e representativos de mais de 90 por cento
da oferta disponibilizada no mercado. Esta fase teve
unicamente como base a medição de indicadores de ren-
dimento, onde foram, novamente, avaliadas as veloci-
dades de recepção (download) e de transmissão (upload)
de informação (HTTP e FTP). Os resultados obtidos nesta
segunda fase do projecto vão no seguinte sentido: 

• Ao nível do download, apesar da obtenção de bons
resultados para a generalidade dos operadores, estes
revelaram-se claramente superiores quando os ISP alvo
são nacionais, o que, mais uma vez, denota constrangi-
mentos na largura de banda internacional disponibili-
zada pelos operadores;

• Ao nível do upload, os resultados são igualmente satis-
fatórios, não ocorrendo, ao contrário do caso anterior,
diferenças significativas entre os resultados obtidos
para os ISP alvo nacionais e internacionais; 

• O indicador Ping, que mede o tempo de latência,
ou seja, a instantaneidade da comunicação (que é par-
ticularmente relevante quando se utilizam aplicações
interactivas – jogos on-line, por exemplo), entre o utili-
zador e o sítio de Internet padrão, apresenta bons
resultados para a generalidade dos operadores; 

• Por último, as variações dos indicadores verificadas
entre os dias úteis e os fins-de-semana são pouco
significativas, ou mesmo inexistentes, tendo sido, con-
tudo, detectadas algumas variações dos indicadores
ao longo do dia, principalmente nos de velocidade de
download: FTP, HTTP e Ping.

Estes resultados são apresentados com maior detalhe
na parte 002, ponto 5.4 deste relatório.

Informação sobre o sector – condições de oferta

e utilização dos serviços de comunicações

electrónicas

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 47.º da Lei das
Comunicações Electrónicas, as empresas que oferecem
redes ou serviços telefónicos acessíveis ao público são
obrigadas a disponibilizar ao público, em especial a todos os
consumidores, informações transparentes e actualizadas
sobre os preços aplicáveis e os termos e condições habituais
em matéria de acesso aos serviços e respectiva utilização.
O elenco das informações a publicar e disponibilizar pelas
entidades que oferecem redes e serviços telefónicos
acessíveis ao público consta das alíneas a) a g) do n.º 2 do
citado artigo 47.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro,
competindo ao ICP-ANACOM definir a respectiva forma de
publicação e divulgação. Neste contexto, devem as empre-
sas que oferecem redes ou serviços telefónicos acessíveis
ao público disponibilizar e publicar informação relevante
que integre e dê conteúdo a cada uma das alíneas do n.º 2
do artigo 47.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

No que se refere à oferta dos demais serviços de comuni-
cações electrónicas acessíveis ao público, prevê a alínea b)
do n.º 1 do artigo 39.º da referida Lei n.º 5/2004 que cons-
titui direito dos utilizadores dispor, em tempo útil e previa-
mente à celebração de qualquer contrato, de informação
escrita sobre as respectivas condições de acesso e utili-
zação do serviço. No entanto, quanto a estes serviços a Lei
n.º 5/2004 não enuncia quais as informações a publicitar
e divulgar pelos prestadores aos respectivos utilizadores.
Releve-se em todo o caso que, de acordo com o disposto no
n.º 1 alínea j) do artigo 27.º da referida Lei n.º 5/2004, as
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações
electrónicas podem estar sujeitas na sua actividade a regras
de protecção dos consumidores específicas do sector das
comunicações electrónicas, cabendo ao ICP-ANACOM a sua
definição, tendo em conta a acessibilidade ao público dos
serviços e de acordo com os princípios da não discriminação,
da proporcionalidade e da transparência.

Neste contexto, por Deliberação do Conselho de Adminis-
tração do ICP-ANACOM de 21 de Julho de 2005, foi aprovado
o sentido provável de decisão relativo ao objecto e forma de
disponibilização ao público das condições de oferta e de
utilização de serviços de comunicações electrónicas, o qual
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foi submetido a procedimento geral de consulta, tendo
a decisão final sobre a matéria sido aprovada em 21 de Abril
de 2006. Através desta decisão, o ICP-ANACOM:

• Definiu a forma a que deve obedecer a publicação e dis-
ponibilização da informação referida no artigo 47.º e no
artigo 39.º, n.º 1, al. b) da Lei n.º 5/2004, de 10 de
Fevereiro;

• Especificou para as entidades que forneçam serviços dis-
tintos dos serviços telefónicos qual a informação mínima
a publicitar e divulgar;

• Enunciou o conteúdo de informação que considera ser útil
para os consumidores, tendo em vista integrar as várias
alíneas do n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 5/2004, de 10
de Fevereiro.

O documento aprovado especifica, nomeadamente, a infor-
mação a divulgar ao público em temos de identificação do
prestador, âmbito dos serviços oferecidos, preços normais,
sistemas de indemnizações ou reembolsos, tipos de servi-
ços de manutenção oferecidos, condições contratuais típicas
(entre as quais se prevê a obrigação de disponibilização ao
clientes de informação relativa aos níveis mínimos de quali-
dade de serviço a contratar com o cliente e cuja violação
determinará que lhe seja paga uma indemnização ou reem-
bolso) e mecanismos de resolução de litígios.  

No anexo do documento aprovado são sugeridos pelo
ICP-ANACOM alguns parâmetros de qualidade associados
aos diversos serviços de comunicações electrónicas, tendo
em vista a definição e divulgação pelos prestadores aos
consumidores de níveis de qualidade oferecidos.

Informação sobre o sector – linhas de orientação

sobre o conteúdo mínimo a incluir nos contratos

para a prestação dos serviços de comunicações

electrónicas

Tendo em vista criar condições que permitam aos operadores
o rápido e efectivo cumprimento do disposto na lei e que
garantam a protecção dos consumidores no domínio dos con-
tratos celebrados para a prestação dos serviços de comuni-
cações electrónicas e uma melhor qualidade da informação
disponível, o ICP-ANACOM, ao abrigo dos artigos 39.º e 48.º
do Regicom, aprovou, por Deliberação de 1 de Setembro de

2005, as linhas de orientação sobre o conteúdo mínimo
a incluir nos contratos para a prestação de serviços de comu-
nicações electrónicas. 

Com este documento pretendeu-se harmonizar as regras a
constar dos contratos de adesão para o fornecimento e oferta
do serviço telefónico acessível ao público (móvel ou em local
fixo), de outros serviços de comunicações electrónicas e do
serviço de distribuição de televisão, de modo a garantir que
estes contratos regulam um conjunto de matérias que se
consideram essenciais e respeitam um nível mínimo de
detalhe de informação.

Além disso, pretendeu-se facilitar as relações entre os ope-
radores e os consumidores, quer no momento da contratação
dos serviços, quer durante a vigência dos contratos cele-
brados, através de cláusulas contratuais claras e inequívocas
que permitam aos assinantes e utilizadores fazer valer os
seus direitos contratuais junto do prestador do serviço
e garantam uma maior transparência na oferta de serviços
de comunicações electrónicas. Destaca-se, neste âmbito,
a identificação das partes contratantes, a qualidade de ser-
viço oferecida, bem como a previsão de mecanismos que
permitam a resolução rápida dos conflitos entre prestadores
de serviços e consumidores.

As Linhas de Orientação aprovadas versam sobre três cate-
gorias de serviços: o serviço telefónico acessível ao público,
os serviços de comunicações electrónicas, em geral e o ser-
viço de distribuição de televisão, em particular.

Este documento explicita e concretiza o conteúdo de cada
uma das alíneas do n.º 1 do artigo 48.º, da Lei n.º 5/2004,
de 10 de Fevereiro, nas quais são indicados os elementos
que devem obrigatoriamente constar dos contratos para
a prestação de serviços telefónicos acessíveis ao público,
e especifica os aspectos que devem ser incluídos nos con-
tratos para a prestação de serviços de comunicações
electrónicas distintos dos serviços telefónicos. 

Formulam-se também algumas recomendações relativas
à apresentação gráfica dos contratos e sobre outras maté-
rias que, não sendo obrigatórias, podem constar do contrato
em benefício de uma maior transparência na relação
estabelecida entre o prestador do serviço e o cliente.
É o que sucede com algumas informações relativas aos



serviços de manutenção, ao método de resolução de litígios
e à facturação e à qualidade de serviço (no anexo I do
documento aprovado são nomeadamente sugeridos pelo
ICP-ANACOM alguns parâmetros de qualidade a medir pelos
prestadores dos diferentes serviços de comunicações elec-
trónicas).

Informação sobre o sector – outras medidas

ou acções – observatório de tarifários (OT)

Em 28 de Julho de 2005, o ICP-ANACOM lançou no seu sítio
da Internet uma funcionalidade designada por observatório
de tarifários (OT), que permite ao público consultar e compa-
rar tarifários de voz praticados pelos operadores do serviço
telefónico móvel, bem como simular chamadas e mensagens
virtuais e o seu consumo mensal, no âmbito desses tari-
fários. No dia 8 de Novembro de 2005 o OT passou a incluir,
para além dos serviços de voz, os serviços de mensagens
escritas e multimédia.

Este projecto, desenvolvido e disponibilizado em colabora-
ção com os três operadores de STM, teve como principal
objectivo oferecer gratuitamente, aos consumidores parti-
culares, a possibilidade de analisar e estabelecer compa-
rações entre os diversos tarifários oferecidos por aqueles
operadores.

Trata-se de uma solução interactiva que permite comparar
custos de comunicações do âmbito do STM, bem como con-
sultar a maioria dos tarifários disponíveis ao público.
Os diversos tipos de comparação que podem ser estabeleci-
dos através deste observatório são baseados em consumos
virtuais de serviços de voz, SMS e MMS, nas redes nacionais,
que irão ser construídos caso a caso por, e para, cada
consumidor ou seja, não se recorre a perfis-tipo de consumo,
ou cabazes de chamadas, pré-definidos.

As informações referentes aos tarifários oferecidos ao
público pelos operadores do serviço telefónico móvel são
introduzidas neste observatório por esses mesmos opera-
dores, através de carregamento efectuado em ambiente
Extranet com um modo seguro por certificação digital, onde
são cumpridos os mecanismos de não repudiação e confi-
dencialidade, para que cada prestador aceda exclusivamente
à sua área de trabalho.

As principais formas de consulta e de comparação de
tarifários que o OT disponibiliza aos utilizadores do STM
são: 

• Consumo mensal

Esta opção permite simular a utilização de comunicações
móveis nacionais, comparando tarifários dos serviços de
voz, de SMS e de MMS, com base em estimativas de consu-
mos mensais, mediante a introdução de um determinado
conjunto de chamadas ou mensagens efectuadas.

Nesta opção resultará uma listagem dos custos para os
diversos tarifários seleccionados, desde que sejam ofertas
existentes no mercado e disponíveis para adesão por
clientes particulares, permitindo a comparação com os
custos associados ao tarifário efectivamente utilizado pelo
consumidor. 

• Consulta de tarifários

Na consulta de tarifários, obtém informação sobre as
ofertas existentes no mercado, disponíveis para os clientes
particulares. Chama-se a atenção para o facto de não serem
considerados os tarifários que, embora em vigor, não são
passíveis de adesão.

Nos resultados aparecerão várias caixas, com informação
genérica sobre o tarifário, incluindo: operador, nome do
tarifário, tipo de tarifário, valor da mensalidade ou do carre-
gamento mensal equivalente, minutos incluídos (quando for
o caso), forma de taxação das chamadas, IVA aplicado
e preços das chamadas de voz, SMS e MMS. Os preços são
apresentados consoante o detalhe necessário, isto é,
destino e período horário e no caso das mensagens acresce
informação quanto ao tipo, unidade ou pacote.

Existem duas opções adicionais, uma primeira em que se
estabelecem comparações de chamadas ou mensagens sem
estarem agrupadas em consumo mensal, e uma outra que
possibilita a simulação dos custos de uma chamada ou de
uma mensagem virtual especificada pelo consumidor. 
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Serviços Postais

Protecção dos utilizadores e arbitragem

de conflitos – a unidade de missão de tratamento

de solicitações sobre o mercado (UM-TSM)

A 17 de Maio de 2005 foi criada a UM-TSM, com o objectivo
de aumentar a qualidade e eficácia da resposta a pedidos
de informação, denúncias e outras solicitações sobre o mer-
cado, dirigidas ao ICP-ANACOM pelo público em geral e, em
particular, pelos utilizadores dos serviços de comunicações
electrónicas e postais. 

Como objectivo último, pretende-se vir a dotar o ICP-ANACOM,
a partir de 2006, de uma estrutura que permita assegurar
um eficiente tratamento das solicitações sobre o mercado,
contribuir para um cabal esclarecimento dos utilizadores dos
serviços de comunicações electrónicas e dos serviços pos-
tais e do público em geral e, através de uma análise contínua
da informação obtida a partir do respectivo tratamento
estatístico, facultar mais um instrumento relevante às áreas
de monitorização e regulação.

Tendo entrado em actividade em 30 de Maio de 2005, a
UM-TSM, após um esforço inicial de reorganização dos
arquivos e de análise do trabalho existente, absorveu parte
das funções até à data asseguradas pelo serviço de atendi-
mento ao público (ATP). Numa primeira fase, garantiu
a gestão do tratamento das solicitações recebidas em suporte
físico, prevendo-se que venha a assumir as solicitações em
suporte electrónico durante o primeiro trimestre de 2006.

A publicação do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de
Setembro, que instituiu, em linhas gerais, a obrigatoriedade
de existência e disponibilização do livro de reclamações nos
estabelecimentos, entre outros, dos prestadores de serviços
de comunicações electrónicas e postais, determinou a ava-
liação, no último trimestre de 2005, do impacto da entrada
em vigor deste diploma, a 1 de Janeiro de 2006, no volume
de trabalho do ICP-ANACOM. Este decorrerá, não só do
previsível aumento do volume de reclamações recebidas e,
consequentemente, do aumento proporcional no volume de
processos sujeitos a um eventual sancionamento por parte
desta Autoridade, como também do peso das suas novas
funções de fiscalização, as quais, atendendo à quantidade
e dispersão dos locais a fiscalizar, exigirão um reforço
significativo em termos de planeamento e de alocação
de recursos.

Considera-se que a criação desta unidade de missão per-
mitiu obter, já em 2005, uma melhoria na capacidade de
resposta dos serviços do ICP-ANACOM, que tornou possível
por um lado uma crescente recolha de informação útil
à regulação sectorial, e por outro lado a detecção de indícios
de incumprimento das obrigações fixadas pela legislação do
sector.




