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RESPOSTA DA ZON AO SENTIDO PROVÁVEL DE DECISÃO DO ICP-ANACOM QUE 

VISA ALTERAR A SUA DECISÃO, DE 21 DE ABRIL DE 2006, RELATIVA AO 

OBJECTO E FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO AO PÚBLICO DAS CONDIÇÕES 

DE OFERTA E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 

ELECTRÓNICAS 

 

 

Na sequência da consulta lançada pelo ICP-ANACOM, por deliberação do seu Conselho de 

Administração de 13 de Janeiro de 2011, referente ao sentido provável de decisão que visa 

alterar a sua decisão, de 21 de Abril de 2006, relativa ao objecto e forma de disponibilização 

ao público das condições de oferta e de utilização de serviços de comunicações electrónicas, 

vem a ZON TV Cabo Portugal, S.A., em seu nome e das suas participadas (doravante 

conjuntamente designadas como “ZON”), apresentar observações sobre esta matéria. 

  

 

COMENTÁRIOS GENÉRICOS 

 

O presente projecto de deliberação visa actualizar as condições de “Disponibilização ao 

Público das Condições de Oferta e de Utilização de Serviços de Comunicações 

Electrónicas”. 

 

Dada a crescente importância que os serviços de Comunicações Electrónicas assumem na 

sociedade de informação, tendo vindo a ser novamente reconhecidos e classificados como 

serviços públicos essenciais, não é de todo despicienda a crescente sofisticação dos 

consumidores e os seus conhecimentos das ofertas existentes no mercado. 

 

Esta crescente informação tem contribuído activamente para a tomada de decisões 

conscientes na adesão aos serviços pretendidos, sendo o sector das comunicações 

electrónicas o que mais informação disponibiliza aos seus clientes e potenciais clientes, 

distinguindo-se pela oferta diversificada de tarifários, condições de adesão e meios de 

comunicação. 

 

É justo dizer que no universo dos serviços essenciais, seja o fornecimento de electricidade, 

água, saneamento básico, e outros, os serviços de comunicações electrónicas encontram-se 
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numa fase de desenvolvimento bem adiantada no que à informação e serviço a clientes diz 

respeito. 

 

Sendo um sector pioneiro nesta forma de divulgação da informação, urge acautelar medidas 

excessivas que ao invés de esclarecer ainda contribuirão para o adensar de quaisquer 

dúvidas que pudessem existir, surgindo um verdadeiro perigo de sobre-informação. 

 

Apesar de ter um propósito generoso, o projecto ora em apreço apresenta características 

que colocarão sérios entraves à liberdade de exercício da actividade empresarial, as quais, 

quando comparadas com as vigentes noutros sectores, que igualmente disponibilizam 

serviços públicos essenciais, são muito mais exigentes, sem que lhe assista uma razão para 

tal. 

 

  

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

 

1. A ZON propõe que a al. a) da secção A passe a ter a seguinte redacção: 

“Deve ser observado o disposto no artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais, 

nos termos do qual todas as sociedades comerciais devem indicar claramente, além da 

firma, o tipo, a sede e a conservatória do registo comercial onde se encontrem 

matriculadas, o seu número de matrícula nessa conservatória e, sendo caso disso, a 

menção de que a sociedade se encontra em liquidação. 

Devem ainda ser publicitados e divulgados os “Pontos de contacto”, nomeadamente os 

números telefónicos e o e-mail para contacto com o serviço de atendimento/assistência 

ao cliente (incluindo se existem custos da realização de chamadas para os números 

indicados a partir das diversas redes fixas e móveis) e o endereço do respectivo sítio de 

Internet, quando existente.” 

 

Justificação: Existem serviços de apoio a cliente através de chamada telefónica, que são 

gratuitos para o utilizador (e.g. o número de contacto do serviço de apoio ao cliente da 

ZON TV Cabo “16990”, cuja chamada é gratuita quando originada na rede fixa).  

 

2. A ZON propõe que o número iii) da al. b) da secção A passe a ter a seguinte redacção: 

 

“iii) No caso de serviços com nomadismo e do tipo homezone deve ser disponibilizada ao 

utilizador informação quanto à respectiva forma de utilização, bem como eventuais 

restrições, caso existam, associadas à realização de chamadas para o serviço de 

emergência e à localização do chamador; 
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fixados por lei ou regulamento que devam ser obrigatoriamente oferecidos a cada cliente 

e cuja violação determinará que lhe seja paga uma indemnização ou reembolso; no 

Anexo ao presente documento sugerem-se alguns parâmetros que as empresas poderão 

utilizar. 

 

No que respeita ao serviço de acesso à Internet, a divulgação da velocidade máxima 

contratada de acesso e navegação deve ser acompanhada da advertência de não poder 

a mesma ser garantida para toda e qualquer ligação, a qualquer momento, 

uma vez que depende do nível de utilização da rede, nomeadamente do servidor ao qual 

o cliente se liga. 

 

Justificação: Caso os operadores disponibilizem o serviço Homezoning, em igualdade de 

condições, não devem ser discriminados. 

 

6. Por último, no que respeita às velocidades médias sugeridas pelo ICP-ANACOM, a sua 

medição é condicionada por diversas variáveis, nomeadamente a configuração do 

equipamento de acesso do cliente, que sobre o qual os operadores não têm qualquer 

controlo.   

 


