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Comentários da Vodafone à Consulta Pública relativa às “Opções no âmbito da revisão da Deliberação 

relativa às linhas de orientação sobre o conteúdo mínimo a incluir nos contratos para a prestação dos 

serviços de comunicações eletrónicas” 

 

 

A Vodafone adere, na totalidade, à resposta apresentada pela APRITEL no âmbito da presente consulta pública, 

subscrevendo, na íntegra, as observações, preocupações e sugestões preconizadas pela Associação dos 

Operadores de Comunicações Eletrónicas no seu documento de resposta. 

 

A título individual a Vodafone vem apenas apresentar breves comentários gerais à presente consulta pública e 

reforçar algumas das preocupações e sugestões efetuadas pela APRITEL nesta matéria. 

 

Assim, e em primeiro lugar, a Vodafone congratula o ICP-ANACOM pela consulta pública em apreço, 

considerando que é uma excelente oportunidade para se proceder a uma reflexão sobre os atuais mecanismos 

que visam assegurar uma adesão informada e esclarecida aos serviços de comunicações eletrónicas e simplificar 

a vasta informação vertida nos respetivos contratos, de molde a torná-los mais concisos e simples para os 

utilizadores, e em particular, para os consumidores. 

 

Esta reflexão deve, necessariamente, ter em conta não só o tipo e a forma como se pretendem impor novas 

obrigações aos operadores mas, também, os custos que essas obrigações acrescidas poderão acarretar, 

principalmente quando estejam em causa diminutos benefícios para os consumidores. 

 

Com efeito, a adoção de medidas regulatórias que resultem num reforço do acervo de informação a fornecer 

pelos operadores contende, na opinião da Vodafone, com a necessidade de garantir o pleno esclarecimento dos 

utilizadores, na medida em que geraum excesso de informação que potencia o desinteresse e o 

desconhecimento da informação relevante para a vontade de contratar determinada oferta de serviços de 

comunicações eletrónicas. 
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Neste sentido, é fundamental que a opção que o ICP-ANACOM venha a adotar, tenha em conta a realidade do 

setor, a panóplia de informação que os operadores se encontram obrigados a fornecer aos utilizadores e as 

medidas regulatórias já existentes, de molde a não se criarem mecanismos redundantes e supérfluos de difícil 

implementação e com custos acrescidos para os operadores.  

 

Em particular, é fundamental que na tomada de posição por parte do ICP-ANACOM seja tido em consideração o 

facto de existirem medidas mais simples, mais facilmente concretizáveis, menos onerosas e com o mesmo 

potencial no que diz respeito aos objetivos que visam atingir. 

 

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

Operadores, a Vodafone considera que a escolha do ICP-ANACOM não deve incidir sobre a opção máxima de 

revisão preconizada no documento ora sujeito a consulta pública, porquanto os objetivos de transparência e de 

melhoria da informação prestada aos utilizadores podem ser alcançados através da adoção de qualquer uma das 

outras duas opções.  

 

A Vodafone considera que a 1ª opção – designada por Opção Mínima - é a mais adequada e a que representa 

uma menor oneração para os operadores podendo, no entanto, ser igualmente ponderada a adoção da 2ª opção 

– designada por Opção Intermédia - desde que i) efetuadas as alterações sugeridas pela APRITEL à Ficha de 

Informação Simplificada proposta pelo ICP-ANACOM e que ii) o glossário da terminologia comum resulte de um 

trabalho conjunto entre o ICP-ANACOM e todos os operadores. 

 

 

Consideramos que estas opções, para além garantirem e assegurarem um elevado nível de transparência 

relativamente à informação que deve ser disponibilizada aos utilizadores, são as que acarretam um menor custo 

para os operadores, fator que não deve ser desvalorizado no atual contexto macroeconómico do país, em 

particular tendo em consideração que, apesar de nos últimos anos se ter verificado uma progressiva quebra nas 

receitas dos operadores, estes continuam a apostar na manutenção de preços competitivos e serviços 

inovadores. 

 



   

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. 
Sede: Avenida D. João II, Lote 1.04.01, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa 
Telefone: +351 21 091 50 00, Fax: +351 21 091 59 53, www.vodafone.pt 

 
NIPC/N.º de Matrícula na CRC de Lisboa 502544180 - Capital Social €91.068.253,00 

A Vodafone considera, deste modo, essencial que, atendendo à importância e oportunidade desta Consulta 

Pública, sejam tidos em consideração os argumentos e preocupações dos Operadores, enquanto destinatários 

das medidas que se pretendem implementar, de molde a que as mesmas se traduzam numa mais-valia efetiva 

para o mercado. 

 

Por fim, a VODAFONE manifesta, desde já, a sua inteira disponibilidade para, nos termos legais e institucionais, 

prestar toda a colaboração necessária à atividade a realizar pelo ICP – ANACOM neste âmbito. 

 

 

Lisboa, 30 de Abril de 2014 

 

 

 


