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Resposta da Vodafone Portugal ao projeto de decisao reLativo aInformac;:ao sobre 
' cobertura, quaLidade de serVl~o e.politica de partilha de sites, a remeter ao ICP· 

ANACOM pelas empresas detentoras dos direit~s de utiliza~ao de frequenCias 
para a prestac;:ao de servl~os decomunicac;oes eleironicas terrestres 
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I. Introdu~ao 

A Vodafone PortugaL - Comunicac;:6es Pessoais, SA (adianteapenas "Vodafone") vern, peLopresente, 

pronunciar-se sobre 0 projecto projeto de decisao relativo ainforma~ao sobrecobertura, ,qualidade de 

servi~oepoLrtica de partiLha de sites, a remeter ao ICP~ANACOM pelas empresas detentoras dos direitos 

de utiliza~ao de frequencias para a presta~ao de serY!~os de comunicac;:6es eLetr6nicas terrestres, 

Osc()mentarios ora enviados constituem a posic;:ao daVodafone sobre a consuLtaem aprec;:o, podendo 

sofrer alterac;:5es em virtude de uma evoLu~ao das cond,ic;:6es do mercado ou de novas decisoes ou 

projectos de decis5es que 0 ICP-ANACOM venha futuramente a aprovar oeste cOFltexto ou noutro com 

ele directa ou indirectamente reLacionado. 

II. Co,mentarios Gerais 

A Vodafone considera que opresente Projet9 propoe uma naturale a~equada evolUl;ao dos 

questionarios para aferi~ao do cumprimento das metas dos Operadores m6veis no ambito dos seus , 

trtulosunificados de direitos de utilizac;ao de frequencias ('TUDU P'), aocontemplar a utilizac;ao de 

todas as tecnologias. 

') 

Com efeito, uma visao compreensiva da utilizac;:aod'a totalidade das frequencias e/ou tecnologias tera 

a vantagem de garantir uma meLhor aferi<;ao sobre a utilizat;:ao efic-az, e eficiente do espectro, bem 
, , 

como de espeLhar as vantagens decorrentes da prossecu~ao do Principio de Neutralidade Tecnol6gica. 

" 

Consistindoeste passo, portanto, uma evoLuc;ao positivana interac;ao eficiente e otimiiada entre 05 
. .' . . . . 

Operadores (destinatarios da obrigac;:ao) e a Autoridade Reguladora Nacional, a VOdafone considera, no 
'. .' . 

entanto, que? sentido de otimizac;:ao de recursos e tempogasto no natural processo de supervisao e 
, , , 

fiscaLizac;:ao do sector pode ainda ser refbrmado. de forma mais profunda e sistematica. 

Efetivamente, ,a Vodafone s6 anteve vantagens,quer para 0 ICP-ANACOM: quer para cada Operador. na 

redu<;:ao significativa do numero , de reLat6rios, questionarios ou pedidos de informa~ao (ad-hod 
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regularmente impostos. atraves da unificac;:ao da totalidade da informac;:ao considerada necessaria para 

, . 

,a supervisao do sector (ou 'do mercado) de um desiderato especifico num (mico relat6rio. 


. . 	 . . 

Assim. a Vodafone sugere • e manitesta-se disponfvel para trabalhar em conjunto com 0 , Regulador • a 

futura junc;ao' dos varios questionarios que oICp·ANACOM indiCB.na parte final do presenteProjeto de 

Decisao. que continuam aser de prestac;:ao de informa<;:ao obrigat6ria e que igualmente dizem respeito 

autiUzar;aoda espectro'. ' 

Tal evotucao afigura-se benefica igualmente para a previsibilid.ade regulatoria e para a afetac;:ao dos 

recursos para novos desafios e temas importantes da regula<;:ao edastecnologias, assim se garantindo 

a maior inovac;ao e atuaUdade do sector portugues. 

III. Comentarios Especificos ' 

a) 	 Forma de vlnculi!cao dos operadores as informa~oes prestadas no imbito do 

qUestloneirio 

A Vodafone entendecomo adequada a uniformizac;:ao da forma de vincula~ao ,dos Operadores as varias 
, 	 , ' 

, obriga~oes de prestac;ao de informac;:ao. par tal contribuir para a celeridadee reduc;ao do tempo gasto 

no cumprimentoda referida obrigac;:ao. AVodafonerealc;:a igualmente a desejavel desburocratizac;ao do 

. pro,cedim~ntode presta~ao da iriforma<;ao regularmente exigida. satientando.neste p'articular. a sua ' 

considerac;ao sabre se aforma de vincula¢ao ?fa proposta prossegue 6s prindpios da eficiencia. 

Neste particular. a yodafone interpreta a'referencia sabre este aspetoconstante do Projeto de Decisaa 

a que ora se responde, no seguinte sentido: 

--~----" "'.--

I Nomeadamente, ' ' , ' 
, a. A obriga~ao de apresj:!nta~aoao ICpcANACOM de informac;:ao,relativa aos servi~os e facilidades implementadas 
bem como sobre os prec;os praticados4. a remeter ate aD 20.0 dia consecutivo do mes seguinte ao final de cada 
semestre: " ' " 
b, A obri9a~ao de futuro reporte das seguintes informa~oes necessarias arevisao dasvelocidades de referencia e 
averifica~(j do cumprimento dasobrigac;oesdecobertura associadas aos direitos de utiliza~ao de frequencias 
na faixa dos 8ElO MHz atribufdos na sequencia do leilad multi-faixa5: ' " ' . 

, b.1. Informa~~o prevista no questionario constante do Anexo 1 da deliberacaodo ICPANACOM, de 21 de marI;O 
de 2014: e, ' , 
b2. lnformayao sobre cobertura prevista no ja referido questionario constante do Anexo 3 da mesma delibera~ao . , 

, 	 ' 
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- Caso a declara(:ao seja assinada por pessoa(s} que. nos termosdaCertidao do Registo Comercial da 

pr6priaempresa. vincule(m) a mesma. a declarac;ao em questaa apenas terc~ de ser acompanhadada 

referida Certidao de Registo C6mercial (au c6digo de acesso ainforma<;:ao permanente); 

• Casb·a .declara<;ao seja ~ssinada ' por outra pessoa que vincule a empresa atraves de instrumento legal . 

aut6nomo (e.g. Procurac;:ao), a mesm'a deveraentao ser acompanhada da referida procura~ao e de 
. ..' .. , ' ., ' . '. . .' . 

reconhecimento da assinatura. na qualidClde. 

A Vodafone respeitosamente requera confirma~ao deste . entendi~ento ou. em caso negativo. a 

explicitac;ao rnais detalhada do pretendido pelo ICP·ANACOM no ambito do Projeto de Decisaosob 

consuha. Adicionalmente, a Vodafone sugere a uniformizac;ao do referido processo'para a totalidade 

dasdeclarac6es obrigat6rias regulares que impendem sobre os Operadores. 

b) Informa~ao sobre a quaUdade de Servic;o 

Conforme a Vodaf?ne tern ja reiterado, inumeras vezes, quer emtodas as submissoes anuais de 

iriforrriac;:ao · relativa a ~'licenc;a .UMTS" (agora unificada num ('mica "TUDLJF"), quer em respostas a 
. . 

consultas . pubUcas sobre esta materia. 0 ICP-ANACOM continua · sem atuar na identificac;ao dos 

. indicadoresque melhor traduzem a avaliac;ao da ,qualidade de 'se~i~o das redes GSM e UMTS. . 

Essa defini~ao eespecialmente nec~ssaria parapar~metros tais corrio o tempo de atraso. e a taxa de 

erros que nao sao normalmente medides no dia-a-dia da openiC;ao das redes. e sobre os quaisdevera 
. . ' . ' 

serefetuadauma avalia~ao mais completa sobre se serao ue facto os parametrosmais indicados para a 
, 


aferi~ao da qualidade de servi~o . 


. . , 
quanto aos debitos de transmissao, e igualmente necessario especificar, de forma detalhada. os 

. . 

. criterios de recolha de dados para reporte, de forma a dissipar quaisquer ambi.guidades que possam 

perverter as resultados e assim viabilizar os objetivos base decorrentes dos deveres de informac;ao des 

operadores. 
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. 	 , '. . . . .'. . '. . . 

Par est'a razao.a Vodaforievem ,alertar 0 ICP-ANACOM paraa impossibilidade de cumprimentacabal 

dos seus deveres deinforma~ao relativos a tais indicadores ate que se desenvolvam os esclarecimentos 

necessarios por ausencia dedetalhe e, consequentemente, exequibilidade 'de tal obriga<;ao e reitera, 

uma vez mais, a sua sugestao de cria<;aode um grupo de trabalho para definir cabalmente os 

indicadores de qualidade de servir;o e e~clarecer eventuais dUvidas (ou qualquer outro mecanismo que 
. 	 . . ' . ' . 

. 	0 ICP-ANACOM possaconsiderar mais adequado)~ assim coritribuindo inequivocamentepara uma 

melhoria no acompanhamento que 0 ICP-ANACOM faz destemercado.' 

' . 	 '. 

A VodafoDe reitera que, sem esta importante definic;ao. os poderes de analise do ICP.-ANACOM sabre a 

prestar;ao dos servic;:os de cada ' operador estao limitados e ·nao permitem, portanto. a adequada 

.supervisao do sector, objetivo espedfico prosseguido no ambito da presente ConsuLta e funr;ao natur'al 

do Regulador. 

. . ' 
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