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I. Enquadramento 

Por deliberação do Conselho de Administração do ICP – Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM), de 21 de agosto de 20141 , foi aprovado um projeto de 

decisão relativo à informação sobre cobertura, qualidade de serviço e política de partilha de 

sites, a remeter ao ICP-ANACOM pelas empresas detentoras dos direitos de utilização de 

frequências para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres (título ICP-

ANACOM nº 01/2012, título ICP-ANACOM nº 02/2012 e título ICP-ANACOM nº 03/20122, 

doravante DUF), com o seguinte conteúdo3: 

“1.  Aprovar o questionário sobre cobertura (relativa aos serviços de voz e de dados até 

9600 bps, aos serviços de dados com débitos de transmissão de 144 kbps e aos 

serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps), sobre qualidade de 

serviço e sobre modo de implementação da política de partilha de sites, incluído no 

Anexo da presente deliberação. Este questionário (doravante, “novo questionário”) 

altera e substitui o questionário anual constante do Anexo 2 da deliberação do ICP-

ANACOM de 17 de novembro de 20114. As respostas da NOS, da MEO e da Vodafone 

ao “novo questionário” devem ser anualmente enviadas a esta Autoridade nos prazos 

definidos no mesmo.  

2.   Determinar que a NOS, a MEO e a Vodafone reformulem a informação, relativa ao final 
de 2013, anteriormente prestada no âmbito do questionário anual então em vigor5, 
devendo, para o efeito, utilizar o “novo questionário”. A informação, já reformulada, 
referente ao final de 2013 deve ser apresentada ao ICP-ANACOM em simultâneo com 
a resposta ao “novo questionário” relativa ao final de 2014, ou seja, até 29 de janeiro 
de 2015.  

3. Determinar que a declaração anual fixada no ponto 8-8.º da deliberação do ICP-
ANACOM de 17 de novembro de 2011 (http://www.ICP-
ANACOM.pt/render.jsp?contentId=1105253) e no ponto 5.4.b) da deliberação do ICP-
ANACOM de 17 de maio de 2012 (http://www.ICP-

                                                           
1 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1314852 
2 Títulos emitidos por esta Autoridade em nome da OPTIMUS – Comunicações, S. A., da MEO – Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A. e da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
3 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1314872. 
4 Deliberação sobre “Questionários referentes à informação sobre cobertura, qualidade de serviço e modo de 
implementação da partilha de sites a enviar ao ICP-ANACOM pelas empresas prestadoras do Serviço Móvel 
Terrestre (GSM/UMTS) / Declaração anual a apresentar pela TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. e 
a Vodafone – Comunicações Pessoais, S.A sobre a cobertura total, por localidade com mais de 10.000 habitantes 
e por concelho assegurada na prestação dos serviços de voz e de dados até 9600 bps” (divulgada em 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253). 
5  Esta informação incluía, nomeadamente, dados sobre cobertura (relativa aos serviços de voz e de dados até 
9600 bps, aos serviços de dados com débitos de transmissão de 144 kbps e aos serviços de dados com débitos 
de transmissão de 384 kbps) atingida apenas com recurso aos direitos de utilização de frequências para a 
prestação do Serviço Móvel Terrestre de acordo com os sistemas GSM e UMTS, quando tal cobertura pode, 
desde 2013, ser também concretizada com recurso a direitos de utilização de frequências atribuídos na 
sequência do leilão multi-faixa. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253
http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1314852
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1314872
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253
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ANACOM.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&fi
eld=ATTACHED_FILE), seja anualmente apresentada em simultâneo com a resposta 
ao “novo questionário”, assinada por quem vincule a empresa, com assinatura 
reconhecida na qualidade ou acompanhada da respetiva certidão do registo comercial 
ou código de acesso à certidão permanente.  

4. Submeter o presente projeto de decisão à audiência prévia dos interessados, nos 
termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
fixando um prazo de 20 dias úteis, contado da data de notificação do mesmo, para que 
todos os interessados, querendo, se pronunciem, por escrito, de preferência para o 
endereço dee.stats@ICP-ANACOM.pt, devendo qualquer eventual indicação de 
confidencialidade da informação transmitida obedecer aos requisitos previstos no n.º 3 
do artigo 108.º da Lei n.º 5/2004 e na deliberação do ICP-ANACOM de 17 de novembro 
de 2011.”. 

No âmbito do procedimento de audiência prévia dos interessados a que o projeto de decisão 

foi submetido foram recebidos, dentro do prazo, os contributos das três entidades 

consultadas, a saber: 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (doravante, “MEO”); 

 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A (doravante, ”VODAFONE”); e 

 NOS Comunicações, S.A. (doravante, “NOS”). 

O presente relatório apresenta uma síntese dos contributos recebidos, bem como o 

entendimento do ICP-ANACOM relativamente aos mesmos, e nesse sentido fundamenta as 

opções tomadas na decisão final.  

A análise deste documento não dispensa a consulta das respostas recebidas, as quais serão 

disponibilizadas no sítio do ICP-ANACOM na Internet em simultâneo com o presente relatório, 

após a aprovação da decisão final. 

 

II. Comentários recebidos e entendimento do ICP-ANACOM 

 

1. Comentários genéricos 

A MEO nada tem a opor à inclusão no questionário de informação sobre a cobertura (relativa 

a serviços de voz e dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos de transmissão 

de 144 kbps e 384 kbps) atingida com recurso aos direitos de utilização de frequências 

http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
mailto:dee.stats@anacom.pt
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atribuídos na sequência do leilão multi-faixa, nem à generalidade das adaptações adicionais 

propostas. 

A NOS considera que no processo de definição de informação a remeter ao ICP-ANACOM, 

nomeadamente no que respeita à supervisão e fiscalização do cumprimento das obrigações 

decorrentes dos direitos de utilização de frequências, “deve ser devidamente ponderado o 

esforço necessário à obtenção dessa informação e respetivo detalhe/desagregação e a 

utilidade do acesso à informação solicitada para a prossecução dos objetivos do regulador”. 

À luz deste considerando, a empresa entende que as adaptações introduzidas no formulário 

em análise são, na sua generalidade, adequadas face aos desenvolvimentos ocorridos desde 

a entrada em vigor do atual modelo de questionário. 

A VODAFONE considera que este projeto, ao contemplar a utilização de todas as tecnologias, 

propõe uma natural evolução dos questionários utilizados para aferição do cumprimento das 

metas dos operadores móveis no âmbito dos DUF, garantindo também uma melhor aferição 

sobre a utilização eficaz e eficiente do espetro e espelhando igualmente as vantagens 

decorrentes da prossecução do Princípio da Neutralidade Tenológica. 

A empresa considera, no entanto, que o sentido de otimização dos recursos e o tempo gasto 

no processo de supervisão e fiscalização do setor poderá ainda ser reformado de forma mais 

profunda e sistemática, através da unificação da totalidade da informação considerada 

necessária para a supervisão do setor/mercado. Assim, a VODAFONE manifesta-se 

disponível para trabalhar em conjunto com o regulador na futura junção dos questionários 

relativos à prestação de informação obrigatória respeitante à utilização do espectro, 

nomeadamente: 

“(…) 

a.  obrigação de apresentação ao ICP-ANACOM de informação relativa aos serviços e 

facilidades implementadas bem como sobre os preços praticados, a remeter até ao 

20.º consecutivo do mês seguinte ao final de cada semestre; 

b. A obrigação de futuro reporte das seguintes informações necessárias à revisão das 

velocidades de referência e à verificação do cumprimento das obrigações de 

cobertura associadas aos direitos de utilização de frequências na faixa dos 800 MHz 

atribuídos na sequência do leilão multi-faixas: 

b.1. Informação prevista no questionário constante do Anexo 1 da deliberação do 

ICP-ANACOM, de 21 de março de 2014; e, 
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b.2. Informação sobre cobertura prevista no já referido questionário constante do 

Anexo 3 da mesma deliberação.”. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista a concordância da MEO, da NOS e da VODAFONE, relativamente 

à generalidade das alterações propostas ao Questionário Anual da informação sobre 

cobertura. 

O ICP-ANACOM procederá, desde já, à aprovação de uma decisão final no âmbito do 

questionário objeto da presente audiência prévia, por forma a não retardar a recolha da 

informação nele contido. Sem prejuízo, o ICP-ANACOM irá avaliar, em momento posterior, a 

proposta da VODAFONE de junção dos questionários, no âmbito do reporte ao ICP-ANACOM 

da informação obrigatória relativa à utilização do espectro, tratando-se de matéria que 

carecerá de um processo decisório autónomo.  

 

2. Comentários específicos 

  

2.1. Informação sobre partilha de sites  

A MEO não entende exatamente o pretendido pelo ICP-ANACOM com as adaptações 

introduzidas na parte do questionário referente à partilha de sites, uma vez que 

presentemente os prestadores já disponibilizam informação sobre esta matéria (locais, 

entidades, quantidades de sites partilhados). A empresa refere ainda que, por outro lado, ao 

abrigo do artigo 25.º da Lei das Comunicações Eletrónicas6 e do artigo 23.º do Decreto-Lei 

n.º 123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro e 

pela Lei n.º 47/2013, de 10 de julho, os operadores são também obrigados a informar o 

regulador sobre os acordos de partilha de locais e recursos instalados ou a instalar por 

empresas de comunicações eletrónicas. A empresa considera, desta forma, ser relevante que 

o ICP-ANACOM esclareça o que entende por “política global” de partilha de sites. 

                                                           
6 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 176/2007, de 8 de maio, pela Lei n.º 35/2008 
de 28 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, 
pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, pela Lei n.º 10/2013, de 28 de 
janeiro, pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7 de março. 
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Entendimento do ICP-ANACOM 

Como referido no projeto de decisão, o ICP-ANACOM considera relevante a inclusão, no 

ponto do questionário respeitante à “política de partilha de sites”, de informação sobre a 

“política global de partilha de sites” e já não apenas da informação, prevista nos DUF, sobre 

“o modo de implementação da política de partilha de sites assumida na proposta apresentada 

ao concurso público para atribuição de licenças para os sistemas de telecomunicações 

móveis internacionais (IMT2000/UMTS)”.  

Com efeito, apesar de, mediante envio desta informação sobre partilha de sites mais 

especificamente associada ao referido concurso, os prestadores darem cumprimento ao 

exigido na alínea b) (iv) do ponto “Prestação de informações ao ICP-ANACOM” dos respetivos 

DUF, esta Autoridade considera que, na prossecução da sua atribuição de assegurar a gestão 

do espetro radioelétrico7 e do objetivo de regulação de incentivar uma utilização efetiva e de 

assegurar uma gestão eficiente das frequências8, o acompanhamento desta matéria deve 

passar pelo conhecimento de informação sobre o modo de implementação da política de 

partilha de sites em geral. Não obstante nenhuma das restantes empresas respondentes ter 

suscitado dúvidas sobre este ponto, o ICP-ANACOM esclarece que por “partilha de sites em 

geral” entende a política de partilha da generalidade dos sites instalados no contexto dos 

respetivos DUF, que visa por exemplo ter um conhecimento geral da partilha ao nível das 

tecnologias utilizadas por site, quer na própria rede do operador quer com outras entidades. 

Com efeito, o questionário em vigor respeita apenas a política de partilha de sites associada 

especificamente à cobertura a atingir no âmbito do concurso público para atribuição de 

licenças para os sistemas de telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS), que 

era então possível unicamente com recurso à faixa dos 2,1 GHz. 

Ou seja, esta Autoridade considera essencialmente relevante que adicionalmente às 

informações que, no âmbito deste ponto do questionário, lhe são atualmente remetidas pelas 

empresas prestadoras sobre o modo de implementação da política de partilha dos sites 

associados especificamente à cobertura no âmbito daquele concurso, que incluem, 

nomeadamente, o número de sites efetivamente partilhados, a identificação dos locais e as 

entidades envolvidas, lhe passem a ser também disponibilizadas informações da mesma 

                                                           
7 Alínea c) do n.º1 do artigo 6.º dos Estatutos desta Autoridade, publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 
309/2001, de 7 de dezembro. 
8 Alínea d), do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro. 
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natureza sobre os moldes de implementação da política de partilha da generalidade dos sites 

instalados pelas empresas.  

Esta informação adicional que agora se pretende obter não é também, por sua vez, 

coincidente com a informação sobre os acordos de partilha de locais e recursos instalados 

ou a instalar por empresas de comunicações eletrónicas, prevista, nomeadamente, na Lei 

das Comunicações Eletrónicas, no Decreto-Lei n.º 123/2009 e no Regulamento n.º 560-

A/2011, de 19 de outubro. Com efeito, a comunicação da celebração de acordo de partilha, 

caso a caso, não só não substitui a informação anual acerca da política global de partilha de 

sites, como também não inclui, nomeadamente, informação sobre a execução dos acordos 

anteriormente celebrados e sobre os sites que, ao abrigo dos mesmos, sejam efetivamente 

partilhados. 

 

 

2.2. Reformulação da informação relativa a 2013, anteriormente prestada no âmbito 
do questionário em vigor  

A MEO não concorda com esta exigência, invocando, nomeadamente, não ser legítimo que 

o ICP-ANACOM determine que a sua deliberação produza efeitos retroativos. Alega que a lei 

elenca no artigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo), de forma taxativa as 

classes de atos administrativos ou os casos em que este podem ter eficácia retroativa, pelo 

que atentando ao presente projeto de decisão, considera a MEO que o mesmo não constitui 

uma mera interpretação ou aclaração de aspetos específicos das deliberações anteriores do 

regulador sobre a matéria, nem pretende executar qualquer decisão judicial anulatória de 

anteriores atos administrativos. 

Considera ainda a MEO que o ICP ANACOM não dispõe de competência para determinar 

que a sua deliberação produza efeitos retroativos, uma vez que: 

“- Não se trata de uma decisão favorável aos interessados ([…] operadores destinatários 

[…]), desde logo porque vem expandir o conteúdo das obrigações dos operadores móveis 

em matéria de disponibilização de informação de cobertura, ao determinar, na parte B do 

questionário, a consideração de novos elementos para fundamentação da informação 

disponibilizada na parte B; 

- A mesma não revoga as decisões anteriores por motivo de reclamação ou recurso 

hierárquico interposto por outras entidades; 
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- A lei aplicável (e neste caso só releva a Lei das Comunicações Eletrónicas, porquanto 

a retroatividade tem que emanar de lei em sentido formal), não prevê esta possibilidade para 

situação em apreço.” 

Assim, a MEO não considera lícito que esta Autoridade queira manter em vigor todas as 

anteriores decisões sobre a disponibilização de informação de cobertura decorrente dos DUF 

e em simultâneo alargar o âmbito dessas obrigações com caráter retroativo. A empresa refere 

ainda: “Tal, para além de consubstanciar uma ilegalidade, constitui uma violação grave do 

princípio da confiança que deve reger o relacionamento da administração com os 

administrados. Por outro lado, também constitui um desrespeito do princípio da previsibilidade 

da atuação regulatória: na sequência do leilão multifaixa, o ICP-ANACOM deveria saber 

exatamente quais os serviços a incluir nas obrigações de reporte dos operadores móveis, 

para efeitos de monitorizar a evolução da cobertura dos serviços.”. 

Por sua vez, a NOS questiona a pertinência e a proporcionalidade da exigência do envio da 

informação reformulada referente ao ano de 2013, tendo em conta o esforço envolvido na 

recolha e reporte de tal informação. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Como referido no projeto de decisão, esta Autoridade considera necessário proceder a uma 

adaptação do “questionário anual” em vigor, definido na deliberação do ICP-ANACOM de 17 

de novembro de 2011, por forma a permitir, nomeadamente, uma adequada monitorização 

do cumprimento das atuais obrigações de cobertura associadas aos direitos de utilização de 

frequências atribuídos em momento anterior ao leilão multi-faixa (cobertura relativa aos 

serviços de voz e de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos de transmissão 

de 144 kbps e aos serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps).  

Com efeito, desde a emissão, em março de 2012, dos DUF atualmente em vigor, estas 

obrigações passaram a poder ser asseguradas pelas empresas também com recurso a 

direitos de utilização de frequências atribuídos na sequência do leilão multi-faixa, pelo que 

não são passíveis de monitorização cabal com base no questionário anual em vigor, já que 

este abrange apenas a cobertura atingida com recurso aos direitos de utilização de 

frequências para a prestação do Serviço Móvel Terrestre de acordo com os sistemas GSM e 

UMTS.  
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No mesmo projeto de decisão o ICP-ANACOM considerou também relevante solicitar às 

empresas que complementassem as respostas reportadas ao final de 2013 anteriormente 

apresentadas, mediante preenchimento da nova versão, a aprovar, do “questionário anual. 

Com efeito, tratando-se de informação maioritariamente destinada a monitorizar o 

cumprimento das obrigações de cobertura, entendeu-se ser inclusivamente do interesse das 

próprias empresas complementar, onde necessário, a informação anteriormente reportada. 

Atentos os comentários recebidos e sem conceder, porém, quanto à posição da MEO, com a 

qual não concorda – o projeto de decisão não pretendia ter efeitos retroativos, mas antes e 

somente fixar uma nova obrigação de prestação de informação, correspondente, 

precisamente, a um complemento da informação anteriormente enviada –, o ICP-ANACOM 

irá eliminar o anterior ponto III.2 do projeto de decisão. Naturalmente, as empresas que assim 

o pretendam poderão sempre, em qualquer caso, proceder à reformulação da informação 

anteriormente enviada, tendo por modelo o questionário anual agora aprovado; sendo o caso, 

recomenda esta Autoridade que o façam em simultâneo com a entrega do questionário 

relativo ao ano de 2014, com vista a facilitar o tratamento integrado da informação e o rápido 

fecho da informação relativa ao ano de 2013. 

 

2.3. Prazo de envio do “novo questionário” 

 

No que se refere ao “prazo de remessa da informação” ao ICP-ANACOM, a MEO e a NOS 

detetaram uma inconsistência entre o disposto no ponto III.2. do projeto de decisão (que 

refere que “A informação, já reformulada, referente ao final de 2013 deve ser apresentada ao 

ICP-ANACOM em simultâneo com a resposta ao “novo questionário” relativa ao final de 2014, 

ou seja, até 29 de janeiro de 2015”) e o disposto na alínea b) da página 2 do Questionário (na 

qual se refere “No entanto, a primeira remessa deverá ter lugar num prazo máximo de 20 dias 

consecutivos contado desde a data de receção da notificação da aprovação do presente 

questionário”). 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM confirma a existência de um lapso no projeto de decisão. Em qualquer caso, 

o mesmo perde relevância com a eliminação do anterior ponto III.2. 
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2.4. Especificação adicional relativa à assinatura da declaração anual fixada no ponto 
8-8º da deliberação do ICP-ANACOM de 17 de novembro de 2011 

 

A MEO considera que o proposto no Projeto de Decisão é um agravamento excessivo que 

carece de fundamento face aos objetivos de recolha de informação. 

De acordo com a empresa o requisito adicional do reconhecimento da assinatura e a 

disponibilização de certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão permanente 

apenas se encontra fixado atualmente “relativamente a documentos declarativos que se 

podem classificar como contendo informação “estruturante” inerentes às atividades das 

entidades sujeitas à supervisão e regulação do ICP-ANACOM, como sejam as declarações 

relativas ao início de oferta de redes e serviços ou às declarações relativas a proveitos 

relevantes (para efeitos de liquidação das taxas a pagara ao regulador)”. 

A mesma empresa refere não compreender o racional do projeto de decisão no ponto em 

apreço, na medida em que a fundamentação invocada pelo ICP-ANACOM não se afigura 

suficientemente clara quanto aos objetivos e finalidade da medida a adotar, pelo que 

considera que o requisito não deverá constar da decisão final do regulador, em benefício da 

simplificação e uniformização dos procedimentos de recolha e disponibilização de informação 

ao ICP-ANACOM. 

A NOS regista positivamente a flexibilidade do regulador ao considerar a possibilidade de o 

reconhecimento da assinatura ser substituída pelo envio da certidão do registo comercial ou 

do código de acesso à certidão permanente. 

A VODAFONE entende como adequada a uniformização da forma de vinculação das 

empresas às várias obrigações de prestação de informação, por tal contribuir para a 

celeridade e redução do tempo gasto no cumprimento da referida obrigação. A empresa 

realça também a desejável desburocratização do procedimento de prestação da informação 

regularmente exigida. 

A empresa interpreta o ponto do projeto de decisão relativo ao reconhecimento de assinaturas 

no âmbito da “declaração anual” do seguinte modo: 

- Caso a declaração seja assinada por pessoa(s) que nos termos da Certidão do Registo 

Comercial da própria empresa vincule(m) a mesma, a declaração em questão apenas 

terá de ser acompanhada da referida Certidão de Registo Comercial (ou código de 

acesso à informação permanente); 
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- Caso a declaração seja assinada por outra pessoa que vincule a empresa através de 

instrumento legal autónomo (e.g. Procuração), a mesma deverá então ser 

acompanhada da referida procuração e de reconhecimento da assinatura na qualidade. 

A VODAFONE requer a confirmação deste entendimento ou em caso negativo a explicitação 

mais detalhada do pretendido pelo regulador. Por outro lado, sugere a uniformização do 

referido processo para a totalidade das declarações obrigatórias regulares que impendem 

sobre as empresas prestadoras. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

No tocante à especificação adicional da assinatura da declaração anual, importa ter presente 

que, nos termos gerais de Direito, as declarações apresentadas em nome e por conta das 

pessoas coletivas devem ser assinadas por quem tem poderes para obrigar ou vincular as 

mesmas, desde que essa qualidade seja devidamente comprovada. Ou seja, sempre que a 

declaração anual é submetida a esta Autoridade, torna-se necessário verificar se os 

subscritores da mesma estão legalmente habilitados a vincular as empresas que 

representam. 

Foi neste contexto, em que se pretende agilizar esta verificação, que esta Autoridade 

entendeu especificar que a qualidade de representante das empresas, que só é oponível a 

terceiros mediante prova, deve ser atestada por via do reconhecimento legal da qualidade 

dos subscritores da declaração ou pela apresentação da certidão do registo comercial da 

empresa representada (ou código de acesso à certidão permanente) que demonstre a 

qualidade dos mesmos. 

Tudo ponderado, entende-se que, ao contrário do invocado pela MEO, a especificação 

adicional não constitui um agravamento excessivo, registando-se, a esse propósito, as 

posições de concordância da NOS e da VODAFONE. Não se justifica, assim, alterar a 

especificação adicional relativa à assinatura da declaração anual tal como fixada neste ponto 

da decisão. 

Relativamente à pronúncia da VODAFONE, confirma-se que o seu entendimento sobre o 

especificado neste ponto está correto. 

Não deixando de registar a sugestão da empresa relativa à uniformização do referido 

processo para todas as declarações obrigatórias regulares remetidas pelas empresas 
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prestadoras, o ICP-ANACOM entende, contudo, que se trata de matéria que não deve ser 

analisada no contexto da decisão a aprovar na sequência da presente audiência prévia. 

 

2.5. Informação sobre a Qualidade de Serviço 

 

A VODAFONE refere que, como tem transmitido reiteradamente nos reportes anuais de envio 

de informação ao ICP-ANACOM neste âmbito e ainda em resposta a consultas públicas sobre 

estas matérias, esta Autoridade continua sem atuar na identificação dos indicadores que 

melhor traduzem a avaliação da qualidade de serviço das redes GSM e UMTS, sendo tal 

definição especialmente necessária para parâmetros como o tempo de atraso e a taxa de 

erros que não são normalmente medidos no dia-a-dia da operação das redes e sobre os quais 

deverá ser efetuada uma avaliação mais completa sobre se serão de facto os parâmetros 

mais indicados na aferição da qualidade de serviço. 

Acrescenta ainda a VODAFONE que quanto aos débitos de transmissão, é igualmente 

necessário especificar, de forma detalhada os critérios de recolha de dados para reporte, de 

forma a dissipar quaisquer ambiguidades que possam perverter os resultados e assim 

viabilizar os objetivos base decorrentes dos deveres de informação dos operadores. Por essa 

razão, a empresa alerta o ICP-ANACOM para a impossibilidade de cumprimento cabal dos 

seus deveres de informação relativos a tais indicadores até que se desenvolvam cabalmente 

os indicadores de qualidade de serviço. 

Neste âmbito, a VODAFONE reitera a sua sugestão de criação de um grupo de trabalho ou 

qualquer outro mecanismo que o ICP-ANACOM considere adequado para a definição dos 

indicadores de qualidade de serviço, entendendo que sem esta estão limitados os poderes 

de análise sobre a prestação dos serviços e de supervisão do regulador. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista a sugestão da VODAFONE, que será devidamente considerada. 

Entretanto, cada empresa deve continuar a apurar e reportar ao ICP-ANACOM a informação 

sobre qualidade de serviço com base nos critérios que, até ao momento, tem utilizado, 

devendo, para efeito desse reporte, preencher a nova versão do questionário anual agora 

aprovado. 
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III. Conclusão 

 

Face ao exposto, o ICP-ANACOM mantém o sentido do seu projeto de decisão, apenas do 

mesmo eliminando, na decisão final, o anterior ponto III.2. 

 


