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ANEXO 

 
 

ENTENDIMENTO DO ICP-ANACOM SOBRE AS 
SUGESTÕES/COMENTÁRIOS RECEBIDOS RELATIVAMENTE À 

PROPOSTA PRELIMINAR (REMETIDA EM 17/04/2008 ÀS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE STF) DE MODELO DE DIVULGAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
 
1. Localização da informação no site das empresas prestadoras: 
 
Em algumas respostas recebidas foi referido não ser adequada a 
recomendação do ICP-ANACOM, apresentada na versão preliminar do Modelo 
de Divulgação, de identificar o link “Qualidade de Serviço” na página inicial do 
site das empresas prestadoras, uma vez que estas prestam normalmente 
serviços diversificados, nem sempre assumindo o STF particular 
preponderância. Foram também sugeridas algumas alternativas, como a 
identificação desse link na página principal do serviço a que a informação se 
refere, no caso o STF. Adicionalmente, foi igualmente mencionado que se este 
link fosse divulgado na página de entrada do STF tornar-se-ia, inclusivamente, 
desnecessária a recomendação preliminar (constante da footnote 1 da versão 
inicial do Modelo de Divulgação) de inclusão, em todas as páginas onde fosse 
divulgada informação sobre as ofertas comerciais do STF de cada empresa, de 
um link para a área de “Qualidade de Serviço”  
 
Considerando que: 

- o ICP-ANACOM pretende com estas recomendações promover, 
nomeadamente, a melhoria da acessibilidade/comparabilidade da 
informação divulgada pelos prestadores do STF aos utilizadores finais, no 
âmbito do RQS; 

- não é garantido que todos os prestadores tenham no seu site uma página 
“de entrada” relativa à globalidade das ofertas comerciais que prestam no 
âmbito do STF; 

- por razões comerciais as empresas podem, mesmo que temporariamente, 
dar destaque a apenas determinada(s) oferta(s) do STF na homepage do 
seu site (nesse caso, se existir no site uma “uma página de entrada” 
referente especificamente ao STF na qual a informação de qualidade de 
serviço seja disponibilizada mas aquela seja apenas uma página de 2º ou 
3º nível, será pouco provável que os clientes a localizem, pois 
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possivelmente limitar-se-ão a consultar as ofertas de STF destacadas na 
homepage)  

 
esta Autoridade optou por: 

- manter a recomendação de identificação pelas empresas, na homepage 
do respectivo site, de um link de acesso à informação sobre qualidade de 
serviço, devendo este ser, no entanto, designado de “Qualidade do 
Serviço Telefónico Fixo” (em lugar de, mais genericamente, “Qualidade de 
Serviço”, atendendo a que o STF pode não ser efectivamente a principal 
actividade comercial das empresas); 

- recomendar que, em alternativa à disponibilização do link “QoS do STF” 
na homepage do seu site, as empresas possam optar pela divulgação 
desse link na primeira página referente a cada uma das ofertas 
comerciais do STF por si divulgadas no seu site; 

- recomendar que a footnote1 acima indicada passe a respeitar apenas aos 
casos em que as empresas ofereçam serviços em bundling, devendo 
passar a ter a seguinte redacção: “Para aceder a informação sobre a 
qualidade do STF consulte aqui”. 

 
 
2. Identificação futura, nos sites das empresas prestadoras, do link do site do 

ICP-ANACOM onde será disponibilizada a informação sobre os links onde 
os diferentes prestadores divulgam a respectiva informação sobre 
qualidade de serviço. 

 
No ofício de 17/04/08 através do qual o ICP-ANACOM enviou às empresas 
prestadoras a versão preliminar do Modelo de Divulgação, foi também 
informado ter esta Autoridade a intenção de futuramente, no âmbito das suas 
atribuições previstas na alínea h) do nº1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 
309/2001, de 7 de Dezembro e na alínea d) do nº4 do artigo 5º da Lei nº5/2004, 
de 10 de Fevereiro, passar a centralizar no seu site informação sobre os links 
para as páginas de Internet onde as diferentes empresas prestadoras de STF 
divulgam aos utilizadores finais os dados sobre qualidade de serviço 
estabelecidos no RQS.  
 
Neste contexto, naquele ofício era preliminarmente recomendado que aquele 
link do site desta Autoridade fosse futuramente indicado pelas empresas 
prestadoras nos respectivos sites. Adicionalmente era, ao abrigo do nº1 do 
artigo 108º da Lei nº5/2004, de 10 de Fevereiro, solicitado a cada empresa que: 
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- num prazo máximo de dez dias contado desde a recepção do mesmo 
ofício, nos comunicasse o link da sua página da Internet onde a informação 
sobre a respectiva qualidade de serviço era, à data, divulgada; 

- qualquer subsequente alteração desse link fosse sistematicamente 
transmitida a esta Autoridade com uma antecedência mínima de 5 dias.  

 
Nos comentários recebidos sobre a versão preliminar do Modelo de 
Divulgação, algumas empresas consideraram ser, no entanto, desproporcional 
a recomendação de indicar, no seu próprio site, locais onde os seus clientes 
(potenciais e actuais) podem obter informações sobre a qualidade de serviço 
praticada pelos seus concorrentes.  
 
Desta forma, na versão final do documento o ICP-ANACOM optou por eliminar 
tal recomendação.  
 
No entanto, esta Autoridade mantém a intenção de centralizar no seu site o link 
para a página de Internet onde as diferentes empresas prestadoras de STF 
divulgam aos utilizadores os dados sobre qualidade de serviço estabelecidos 
no RQS. Através desta centralização pretende-se facilitar a consulta e 
comparação, por parte dos utilizadores, da informação sobre qualidade de 
serviço das diversas empresas. Desta forma, será necessário que o ICP-
ANACOM disponha de informação permanentemente actualizada sobre o link 
onde a V/ empresa disponibilize tais dados, pelo que se mantém o pedido de 
comunicação sistemática a esta Autoridade, com uma antecedência mínima de 
5 dias, de qualquer alteração do mesmo.  
 
3. Divulgação da informação sobre qualidade de serviço nos pontos de venda 

das empresas. 
 
A proposta de recomendação elaborada inicialmente pelo ICP-ANACOM 
previa, em conformidade com o RQS, que a informação sobre qualidade de 
serviço fosse anunciada e facultada aos utilizadores, em suporte escrito, em 
todos os pontos de venda do STF. Para tal, naquela recomendação preliminar 
previa-se que as empresas deveriam disponibilizar em todos os seus pontos de 
venda a informação constante das tabelas 1 e 2 anexas ao Modelo de 
Divulgação. 
 
Nos comentários recebidos: 

-  Foi solicitada por algumas empresas a clarificação do termo “pontos de 
venda”, já que na Deliberação do ICP-ANACOM de 21/04/06 (sobre 
“Objecto e forma de disponibilização ao público das condições de oferta e 
utilização de serviços de comunicações electrónicas”), entendeu-se 
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englobar neste conceito “os estabelecimentos comerciais dos 
prestadores, dos seus agentes e parceiros de distribuição “.  

- Uma das empresas referiu não possuir ao seu serviço uma rede de lojas 
próprias, sendo a comercialização dos seus produtos efectuada através 
de vários agentes de distribuição retalhista e de venda porta-a-porta, o 
que condiciona o controlo sobre a forma de divulgação da informação nos 
termos propostos pelo ICP-ANACOM. Desta forma, propôs que a 
recomendação do ICP-ANACOM se aplique apenas à informação 
divulgada em lojas próprias dos operadores as quais são controladas na 
totalidade pelos mesmos. 

- Foi considerado excessivo proceder à disponibilização, em todos os 
pontos de venda das empresas, de impressos ou folhetos contendo a 
informação em causa, atendendo aos custos e desperdícios que esta 
proposta pode acarretar (recursos e meio ambiente), tendo sido proposta 
a visualização da informação através de terminais disponíveis nos pontos 
de venda com impressão a pedido do cliente.   

 

O entendimento do ICP-ANACOM sobre estas questões é o seguinte: 
- O conceito de “ponto de venda” engloba os estabelecimentos comerciais 

dos prestadores, dos seus agentes (incluindo agentes porta-a-porta) e 
outros parceiros de distribuição, sendo que no caso dos agentes porta –a-
porta, estes deverão estar munidos de informação em suporte escrito. As 
empresas prestadoras de serviços podem, nomeadamente por via 
contratual, vincular os seus agentes ou outros parceiros de distribuição a 
prestar informações sobre os produtos comercializados, designadamente 
no que respeita à qualidade de serviço. 

- Nos pontos de venda do serviço, a informação sobre qualidade de serviço 
pode ser divulgada aos utilizadores finais em ambiente web, com a 
possibilidade de a mesma ser impressa, no local, a pedido dos clientes. No 
entanto, a possibilidade de consulta e impressão da referida informação, 
deverá estar anunciada em local bem visível.  

 
4. Divulgação de outra informação sobre qualidade de serviço                                                    
 
O Modelo de Divulgação preliminarmente proposto pelo ICP-ANACOM previa a 
seguinte recomendação: “Caso a empresa queira divulgar informação de 
qualidade de serviço adicional à prevista no RQS esta deverá ser acessível 
através de link que conduza a uma outra página do site da empresa que não a 
página a que o presente modelo se refere.” 
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Nos comentários recebidos foi referido que poderá ser confuso e 
incompreensível para o utilizador que a informação sobre a qualidade de um 
serviço que subscreveu esteja alojada em páginas diferentes o que o obriga a 
percorrer locais distintos de um mesmo site. 
 

O ICP-ANACOM considera que, atendendo a que o link com a designação 
“Qualidade do Serviço Telefónico Fixo” permite aceder a um texto introdutório 
de enquadramento no qual é explicitamente referido o RQS, poderá ser ainda 
mais confuso e incompreensível para os utilizadores que na mesma página se 
apresente informação sobre qualidade de serviço disponibilizada com base 
noutro enquadramento. Desta forma, no modelo final recomendado aprovado 
optou-se por recomendar que as empresas possam alojar, na página intitulada 
“Qualidade do Serviço Telefónico Fixo”, link para outra informação adicional 
que entendam divulgar sobre a qualidade de serviço que prestam, desde que 
esse link seja: 

- apresentado depois dos links “Informação sobre os objectivos de 
desempenho” e “Informação sobre os valores de qualidade de serviço 
apurados”, ambos referentes a informação definida no RQS e que, 
conforme indicado no ponto I.3. do Modelo de Divulgação, devem ser 
identificados na mesma página do texto de enquadramento; 

- separado, de forma clara, desses mesmos dois links indicados no ponto I.3. 
do Modelo de Divulgação, mediante adopção do seguinte título: “Outra 
informação sobre qualidade de serviço”.  

 
 
5. Tipo e tamanho da letra: 
 
Na versão preliminar do Modelo de Divulgação recomendava-se que os dados 
a constar das tabelas 1 e 2 fossem apresentados em formato Arial10 e que 
qualquer footnote que as empresas entendessem necessário incluir deveria ser 
escrita em formato Arial não inferior a 8. 
 
Uma das empresas referiu que o ICP-ANACOM não deve recomendar a fonte e 
o tamanho da letra utilizada na divulgação da informação sobre qualidade de 
serviço prevista no Modelo de Divulgação proposto, considerando que faz parte 
da política de comunicação e de imagem de cada prestador a forma como este 
comunica através da informação escrita com os seus clientes.   
 

A preocupação do ICP-ANACOM com o formato e tamanho de letra a adoptar 
pelas empresas prestadoras na divulgação da informação sobre qualidade de 
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serviço prende-se com o objectivo de contribuir para a adopção de um modelo 
tanto quanto possível harmonizado e, em particular, que garanta uma boa 
visibilidade da informação. Neste contexto, o ICP-ANACOM entendeu razoável 
alterar o texto inicialmente previsto, recomendando que os dados a constar das 
tabelas 1 e 2 sejam apresentados em formato Arial não inferior a 10 ou em 
outro formato equivalente e que qualquer footnote que as empresas entendam 
necessário incluir seja escrita em formato Arial não inferior a 8 ou em outro 
formato equivalente. 
 

 

6. Alteração dos objectivos de desempenho ao longo do ano  
 
Uma das empresas questionou, no que respeita à Tabela 1 do Modelo de 
Divulgação (relativa aos objectivos de desempenho anuais), como deverá 
proceder ao seu preenchimento, uma vez que por norma tem vindo a definir 
objectivos semestrais (conforme possibilidade conferida pelo RQS através da 
alínea c) do nº2 do artigo 7º).                                                                                                          
 

Tendo em conta esta preocupação, na versão final do Modelo de Divulgação 
recomendado o ICP-ANACOM procedeu à inclusão de nota específica. 

 
 


