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1. ENQUADRAMENTO 
 

Por Deliberação do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, de 23/11/20041, foi 

aprovado o Projecto de Regulamento de Qualidade aplicável ao Serviço de Acesso à 

Rede Telefónica Pública em local fixo e ao Serviço Telefónico acessível ao público em 

local fixo (STF). 

 

Nos termos previstos para o procedimento regulamentar estabelecido no artigo 11º 

dos Estatutos do ICP-ANACOM e para o procedimento geral de consulta fixado no 

artigo 8º do REGICOM, informaram-se as entidades interessadas da disponibilização 

do referido Projecto, no site do ICP-ANACOM, para que, querendo, se pronunciassem 

por escrito sobre o mesmo até 13/01/05. 

 

Posteriormente e por despacho de 12/01/05, ratificado por deliberação do ICP-

ANACOM, de 13/01/05, o referido prazo limite para pronúncia sobre o projecto de 

Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS) foi alargado em 5 dias úteis, ou seja, até 

20/01/052. 

 

Neste contexto, foram recebidos, dentro do prazo limite, os comentários das seguintes 

entidades (Anexo I): 
 Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores – FENACOOP 

 União Geral de Consumidores – UGC 

 Associação de Consumidores de Portugal – ACOP 

 Instituto do Consumidor – IC 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO 

 Grupo SCG Telecom (Jazztel, Netvoice e WTS) 

 Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A (TMN) 

 ONITELECOM – Infocomunicações, S.A (Oni) 

 PT Comunicações S.A. (PTC) 

 PT Prime, S.A 

 Novis Telecom, S.A. 

 

                                                 
1 http://www.anacom.pt/template15.jsp?categoryId=134741 
2 http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=138706 
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Foram ainda recebidos, a 21/01/05, portanto já fora do prazo limite estabelecido, os 

comentários da Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.A., pelo que não foram 

considerados no presente documento. 

 

Neste contexto, o presente Relatório apresenta uma síntese dos comentários 

recebidos (que não dispensa, no entanto, a sua consulta integral no site ou nos 

serviços de atendimento desta Autoridade), bem como o actual entendimento do ICP-

ANACOM face às questões levantadas no âmbito dos mesmos comentários. 

 

2. COMENTÁRIOS DAS ENTIDADES INTERESSADAS E ENTENDIMENTO 
DO ICP-ANACOM 

 

Releva-se, no que respeita aos comentários da PT Prime que os mesmos integram os 

comentários específicos relativos ao projecto de RQS produzidos pela PTC. Assim, e 

para maior simplificação, adoptou-se no presente documento o seguinte critério: (a) 

sempre que se referem posições da PTC deve entender-se que as mesmas reflectem 

também a posição da PT Prime; (b) quando se mencionam posições da PT Prime 

estas respeitam apenas a este prestador. 

 

2.1 APRECIAÇÃO GENÉRICA 
 
A - Comentários recebidos 
 
As organizações de consumidores congratularam-se com o RQS proposto pelo ICP-

ANACOM, afirmando a importância que este assume como forma de possibilitar uma 

escolha esclarecida, por parte dos utilizadores finais, quanto ao prestador de STF que 

melhor preenche os requisitos de qualidade considerados essenciais. 

 

A UGC refere neste âmbito que o ICP-ANACOM deverá exercer as suas competências 

na área da fiscalização como forma de avaliar se as informações sobre a qualidade de 

serviço disponibilizadas correspondem efectivamente à realidade ou “não passam de 

meros folhetos publicitários que em pouco ou nada reflectem a realidade” . 
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A Fenacoop, a UGC e a DECO sublinham a importância de definir parâmetros de 

qualidade relativamente a outros serviços de telecomunicações, nomeadamente o 

Serviço Móvel Terrestre e o Serviço de Acesso à Internet. 

 

Em relação aos prestadores de STF também estes, na generalidade, fazem uma 

apreciação positiva do RQS apresentado pelo ICP-ANACOM. 

 

Excepção feita à referida apreciação é a posição defendida pela Oni que considera 

que o presente RQS ultrapassa o grau razoável de exigência para prestadores recém 

entrados no mercado da rede fixa, que não têm quaisquer responsabilidades na 

prestação do Serviço Universal (SU), serviço relativamente ao qual entendem 

prioritário o estabelecimento de parâmetros de qualidade. A Oni refere ainda a 

desvantagem dos prestadores recém entrados no mercado face aos operadores com 

poder de mercado significativo (PMS), associada ao facto de os primeiros terem 

frequentemente de recorrer à contratação de serviços grossistas aos segundos, para 

poderem completar a prestação dos seus serviços. Isso deixa mais uma vez os novos 

operadores numa posição desfavorável em matéria de indicadores de qualidade, face 

à acumulação em muitos casos de uma série de elementos de serviço provenientes do 

prestador com PMS e ao facto de estarem a reportar índices de avarias e tempos de 

reparação que não estão sob controlo.  

 

É ainda referido pela PTC e Oni que o RQS foge, em alguns pontos (identificados mais 

à frente neste documento), ao recomendado no documento ETSI Guide EG 201 769-1 

V1.1.1., de Abril de 2004 (doravante designado como EG), o qual no entender 

daqueles prestadores deveria ser seguido, pelo ICP-ANACOM, na definição dos 

parâmetros e metodologias de cálculo a aplicar às empresas que oferecem serviços 

de comunicações electrónicas. 

 

B - Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Quanto à importância de definir parâmetros de qualidade relativamente a outros 

serviços de comunicações reitera-se o referido no ponto (v) da deliberação do ICP-

ANACOM, que aprovou o presente projecto de Regulamento o qual prevê que: “deverá 

ser dada continuidade à análise já iniciada na ANACOM, com vista à integração no 

mesmo Regulamento, em fase subsequente, de parâmetros de qualidade para outros 
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Serviços de Comunicações Electrónicas, uma vez ponderadas as necessidades do 

mercado, os desenvolvimentos a nível da harmonização e os objectivos de regulação 

a prosseguir por esta Autoridade;” 

 
Quanto ao grau de exigência que o presente RQS envolve para prestadores “recém-

entrados no mercado”, o qual segundo a ONI ultrapassa a razoabilidade para 

prestadores que não têm quaisquer responsabilidades na prestação do SU, importa 

sublinhar que de acordo com o previsto no REGICOM o Regulamento a estabelecer 

para o SU será mais exigente no que respeita às obrigações a assegurar na referida 

prestação. De facto e de acordo com o nº 1 do artigo 92º do REGICOM, o prestador de 

SU encontra-se obrigado à medição de todos os parâmetros que integram o Anexo ao 

REGICOM, sendo ainda possível, nos termos do nº5 do mesmo artigo e caso o ICP-

ANACOM assim o entenda, proceder à fixação de objectivos de desempenho 

aplicáveis à prestação do SU. 

 
Relativamente ao invocado desfavorecimento dos prestadores “recém-entrados no 

mercado” que recorrem à contratação de parcelas de serviço grossista aos 

prestadores com poder de mercado – questão suscitada pela Oni – entende o ICP-

ANACOM que a acumulação de avarias provenientes do prestador com PMS ou os 

valores do tempo de reparação que não estão sob o controlo dos prestadores de 

serviço traduzem uma situação de facto que reflecte as características do serviço 

disponibilizado ao utilizador final e sobre a qual este deve ser informado. Em todo o 

caso, tal não invalida que em sede própria – imposição de obrigações ex-ante – seja 

promovida adequada intervenção, de modo a minimizar o impacte desfavorável de tais 

situações. 

 
Por outro lado, as empresas prestadoras poderão sempre, se assim o entenderem 

proceder adicionalmente à divulgação aos utilizadores finais e à ANACOM, de 

informação desagregada sobre os índices e os tempos de reparação de avarias da 

sua responsabilidade ou de outras empresas prestadoras. 

 
Quanto à opção por soluções diferentes das que se encontram consagradas no EG, 

releva-se que o presente RQS é elaborado ao abrigo do disposto no nº2 do artigo 40º 

do REGICOM, que prevê na definição dos parâmetros de qualidade dos serviços a 

medir que a ARN possa seguir o Anexo ao REGICOM no qual é referido o documento 

do EG. 
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Neste contexto, na lei não se encontra determinada qualquer obrigação ao ICP-

ANACOM de seguir, o disposto no Anexo ao REGICOM e como tal, as definições e 

metodologias de cálculo previstas no EG aí referenciado. Não colhe por isso a 

pretensão de que quaisquer desvios ao EG deverão ser devidamente 

justificados/fundamentados. 

 
Não obstante, optou-se nesta sede pelo recurso, às regras, do EG por, se entender 

útil, por uma questão de harmonização, a adopção de parâmetros recomendados a 

nível internacional e ainda por forma a permitir, tanto quanto possível, a comparação 

com os parâmetros estabelecidos para os prestadores de SU. No entanto, esta opção 

não prejudicou, sempre que justificado, a adopção, por parte do ICP-ANACOM, de 

algumas soluções que se entenderam mais exequíveis ou vantajosas nomeadamente, 

do ponto de vista da defesa dos interesses do utilizador final. 

 

2.2 QUESTÕES NO ÂMBITO DO ARTICULADO DO PROJECTO DE 
REGULAMENTO 

 
Dado o carácter minucioso desta matéria e o detalhe das questões suscitadas pelas 

entidades respondentes, recomenda-se que a leitura do presente Relatório seja 

acompanhada da consulta em simultâneo do proposto no Projecto de Regulamento, 

para cada um dos seus artigos.  

 
Os comentários das várias entidades seguidamente apresentados encontram-se 

organizados em função do articulado a que se referem. 

  

2.2.1 Artigo 2º - Parâmetros de Qualidade de Serviço 
 
A - Comentários recebidos 

 
 Número 3 do artigo 2º 

A Oni considera excessiva a medição dos valores de qualidade com uma 

periodicidade mensal, propondo que a mesma seja feita numa base trimestral de 

acordo com o recomendado pelo EG (vd. ponto 4.6 do EG).  
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Sobre esta mesma questão a Novis sugere que o período de referência a contemplar 

no RQS deverá seguir o previsto no mercado grossista onde o período de referência 

actualmente considerado na informação a disponibilizar é o trimestre. 

  
 Números 4 e 5 do artigo 2º 

A PTC, a TMN, a Oni e a Novis consideram que qualquer alteração ou aditamento aos 

parâmetros de qualidade agora fixados por parte do ICP-ANACOM deverá ser 

precedida de uma consulta pública junto das entidades interessadas, à semelhança do 

procedimento actualmente a decorrer. A Novis sugere alterar o texto do nº4 do artigo 

2º em conformidade com esta posição. 

 

A Oni e a Novis solicitam clarificação relativamente ao estabelecido no nº5 do artigo 2º 

“os parâmetros de qualidade bem como as suas alterações vinculam as empresas a 

partir da data da sua publicação”.  

 

A Novis sugere a adopção do seguinte texto: “os parâmetros de qualidade bem como 

as suas alterações vinculam as empresas assim que esteja decorrido o prazo definido 

no artigo 8º do presente regulamento, contado a partir da data de aprovação pelo ICP-

ANACOM das modificações em causa (...)” 

 
A Oni interpreta como “data de publicação” aquela em que os prestadores publicam 

pela primeira vez a informação sobre os seus PQS e não a data em que for publicado 

o RQS. 

 

B - Entendimento do ICP-ANACOM: 

 
Número 3 do artigo 2º: 

O ICP-ANACOM considera poder aceitar o trimestre como período de referência para 

medição da qualidade de serviço, atendendo a que apenas por motivos históricos, face 

ao estabelecido anteriormente em termos de qualidade para a Concessionária do 

Serviço Público de Telecomunicações, se manteve uma periodicidade mensal na 

recolha dos parâmetros que integram o Regulamento. 

 
Números 4 e 5 do artigo 2º: 
O procedimento a seguir em caso de quaisquer alterações ou aditamentos ao presente 

RQS encontra-se assegurado nos termos da legislação aplicável. Assim, alterações ou 
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aditamentos ao presente RQS estarão necessariamente sujeitas(os) às mesmas 

regras a que obedeceu a elaboração do presente regulamento. 

 
Quanto ao entendimento do previsto no nº5 do artigo 2º, “os parâmetros de qualidade 

bem como as suas alterações vinculam as empresas a partir da data da sua 

publicação”, esclarece-se não estar correcto o pressuposto de que tal data seja aquela 

em que as empresas publicam a informação. De facto, os parâmetros – ou a fórmula a 

que obedece o apuramento da qualidade do serviço oferecido – obrigam aos métodos 

de medição estabelecidos a partir da data em que for feita a sua publicação, ou seja a 

partir da data da publicação do presente Regulamento ou de alterações aos 

parâmetros nele fixados.  

 
No entanto e atendendo à ligação entre esta questão e o estabelecimento de prazos 

para disponibilização de informação de qualidade ao ICP-ANACOM e aos utilizadores 

finais, entende esta Autoridade dever alterar o projecto de RQS optando pela 

eliminação do número supramencionado e pela clarificação das questões respeitantes 

aos indicados prazos (tal clarificação é abordada nos pontos 2.2.3 e 2.2.4 deste 

documento).  

 
Quanto à questão dos prazos a aplicar em caso de alteração dos parâmetros de 

qualidade fixados no RQS ou de inclusão, no mesmo, de parâmetros adicionais, as 

decisões que no futuro aprovem tais alterações estabelecerão, caso seja adequado, 

regras específicas para a sua implementação. Caso contrário, deve vigorar o regime 

estabelecido no RQS, aplicando-se nomeadamente os prazos diferenciados 

explicitados na versão final deste regulamento (como atrás referido, tal diferenciação é 

clarificada no ponto 2.2.4. do presente documento).   

 

2.2.2 Artigo 3º - Obrigações das empresas prestadoras, Artigo 4º - Sistemas de 
informação e procedimentos utilizados para a medição dos PQS 

 
A - Comentários recebidos 
 
A Novis e a Oni manifestam várias preocupações no que respeita aos artigos em 

causa e à sua articulação. 

 
A Oni pretende que se esclareça se os “mecanismos adequados e facilitadores” de 

auditorias referenciados na alínea a) do nº1 do artigo 3º se restringem apenas ao 
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previsto no nº1 do artigo 4º ou se poderão ser outros e, neste caso, quais. É ainda 

questionado por este prestador qual o significado prático da expressão 

“implementação dos parâmetros estabelecidos”, considerando que caso tal signifique a 

data em que foram disponibilizados pelas empresas prestadoras os valores dos 

indicadores, após ter decorrido um período de pelo menos 3 meses, para recolha dos 

parâmetros e já após o respectivo tratamento informático, então considera exequível a 

elaboração do manual nos 3 meses seguintes a essa data. Caso contrário, entende a 

Oni que o prazo de 3 meses deverá ser alargado para 6 meses em conformidade com 

o alargamento de prazo também proposto no âmbito do artigo 8º.     

 
A Novis entende que a informação identificada no nº1 do artigo 4º não deverá ter um 

carácter obrigatório, dado o carácter genérico do estabelecido (que impede a 

determinação do que o regulador entende dever ser abrangido em concreto) e o facto 

da referida informação se assemelhar em termos de complexidade ao exigido no 

âmbito de um processo de certificação de qualidade, o que atendendo aos objectivos 

do Regulamento e ao subjacente ao REGICOM, considera excessivo e 

desproporcionado. 

 
A PTC refere sobre esta questão que o prazo máximo para elaborar o manual previsto 

no artigo 4º (3 meses) é reduzido face à informação solicitada e propõe um prazo de 6 

meses. 

 

A Oni refere ainda que o prazo de 30 dias que é dado para adaptações ao manual, a 

partir da data da respectiva determinação da ANACOM, poderá ser um período muito 

curto, dependendo do tipo de alterações que for determinado pelo Órgão Regulador. 

Assim, nos casos em que as alterações forem determinadas pela ANACOM, o prazo 

para as adaptações ao manual deverá ser igual ao que for estabelecido no número 1 

do Art.º 4º. 

 

B - Entendimento do ICP- ANACOM 
 
Como mecanismos adequados e facilitadores deverão ser entendidos todos aqueles 

que permitam comprovar – documentalmente e/ou através de auditoria directa dos 

aspectos relevantes para a produção dos indicadores: 
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a) a correcção (qualidade) dos dados utilizados para produzir os indicadores de 

qualidade inerentes ao Regulamento em apreço; 

b) a correcção (qualidade) da algorítmica operadora desses dados no processo de 

produção dos indicadores; 

c) a correcção (qualidade) dos processos de trabalho utilizados na produção dos 

indicadores e dados agregados por aqueles; 

 
Em termos gerais considera-se imprescindível determinar a qualidade dos indicadores 

fornecidos ao ICP-ANACOM e, de acordo com as melhores práticas de auditoria, são 

os mecanismos explanados os essenciais para o efeito. Mais, os mecanismos 

inerentes às práticas de auditoria no documento expressas são os comuns a qualquer 

prática de auditoria no contexto empresarial. São as que se consideram necessárias à 

constatação de conformidade face à qualidade dos indicadores que cumpre a esta 

Autoridade garantir. 

 
Assim sendo, a disponibilização da informação identificada no ponto 1 do artigo 4º é 

de carácter obrigatório para as empresas abrangidas pelo RQS. Não obstante, 

titulação, composição detalhada ou o formato dos documentos não foram 

estabelecidos em detalhe neste Regulamento de forma a permitir o necessário grau de 

liberdade que permita a cada prestador enquadrar os meios de que já disponha ou de 

que deseje vir a dispor para o cumprimento regulamentar. 

 
Desta forma, podem, por isso, os prestadores desenvolver ou integrar outras peças 

documentais que se estabeleçam como mecanismos suficientes para as 

determinações supra mencionadas em a) b) e c). 

 
Não colhe, por sua vez o entendimento manifestado pela Novis sobre o carácter não 

obrigatório do detalhe apresentado pelo nº 1 do artigo 4º. O alegado carácter genérico 

deste preceito e a invocada desproporção das obrigações que no mesmo são fixadas 

não constitui fundamento bastante para concluir pela sua não obrigatoriedade. A 

elaboração de um manual prevista no referido artigo é perfeitamente justificada pela 

necessidade de assegurar a credibilidade e uniformidade do processo de recolha de 

informação sobre qualidade de serviço praticada, sem o que fica prejudicada a clareza 

e comparabilidade das informações a disponibilizar no quadro do que determina o 

artigo 40º do REGICOM. 

 

 10

 



Relatório da consulta sobre o projecto de Regulamento de Qualidade aplicável ao Serviço de Acesso à Rede Telefónica Pública  
em local fixo e ao Serviço Telefónico em local fixo 

A expressão “implementação dos parâmetros estabelecidos”, correspondia no projecto 

de Regulamento ao prazo de 6 meses, estabelecido no nº1 do artigo 8º, para os 

prestadores cumprirem as obrigações de informação ao ICP-ANACOM e aos 

utilizadores finais previstas, respectivamente nos artigos 6º e 7º do projecto de 

Regulamento. Por sua vez, o prazo para a elaboração do manual previsto no artigo 4º 

deveria decorrer nos 3 meses seguintes a esta data, o que perfazia no total 9 meses 

entre a publicação do RQS e a elaboração do referido manual.  

 
No entanto, o ICP-ANACOM considera de acolher a alteração proposta quanto ao 

alargamento do prazo para elaboração do referido manual, prazo este que passará a 

ser de seis meses, contado a partir da data estabelecida para início da medição dos 

parâmetros de qualidade fixados (ver relativamente a este prazo de início de medição 

o explicitado nos pontos 2.2.3 e 2.2.4 do presente documento). 

 
Sobre a invocada escassez do prazo fixado no nº 3 do artigo 4º para que as empresas 

promovam as adaptações ao manual nos termos determinados pela ANACOM deve 

ter--se presente que o que está em causa é a inclusão de adaptações num manual. 

Nos casos em que as adaptações preconizadas justifiquem um prazo mais alargado 

deve esta exigência ser levada em consideração na decisão que as determinar. 

 
2.2.3 Artigo 7º - Disponibilização de informações aos utilizadores finais 
 
A - Comentários recebidos 

 
 Número 1 do artigo 7º 

No que respeita à informação a disponibilizar aos utilizadores finais, a DECO defende 

que deveria ser acautelada a utilização de uma linguagem acessível e inteligível, ao 

contrário da informação a prestar ao ICP-ANACOM que pela sua natureza poderia ter 

um carácter mais técnico. 

 

Esta associação questiona ainda a utilização do termo “comparável” no que respeita à 

informação a disponibilizar aos utilizadores finais, considerando que a única forma de 

obter informações comparáveis entre prestadores passará necessariamente pela 

“uniformização ou apresentação gráfica dos conteúdos informativos disponibilizados 

aos consumidores pelas empresas prestadoras (panfletos, folhetos informativos, etc.)”.  
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 Número 2, 3 e 4 do artigo 7º 
De acordo com o entendimento da ONI a obrigação das empresas disponibilizarem 

sob a forma escrita, informação sobre a qualidade de serviço que oferecem aos 

utilizadores finais, só deverá ser aplicada a pedido dos mesmos. 

 
A Deco defende que deveria ser previsto um regime sancionatório para o 

incumprimento das obrigações de disponibilização de informação sobre qualidade de 

serviço oferecido. 

 

A Novis entende que a publicação da informação num formato passível de impressão, 

como o site das empresas, é condição suficiente para o cumprimento do disposto no 

nº3 do artigo 7º, o qual estabelece a obrigatoriedade da informação ser disponibilizada 

ao utilizador final em suporte escrito. 

 

 Números 5 e 6 do artigo 7º 
A Novis manifesta neste ponto preocupações quanto à impossibilidade de 

apresentação de valores históricos considerando que a informação requerida relativa 

ao ano transacto deverá apenas ser disponibilizada cerca de um ano após a data da 

implementação dos actuais parâmetros de qualidade. 

 

A Oni considera excessiva e desproporcionada a obrigação de “afixação” da 

informação sobre os indicadores de qualidade em todos os pontos de venda do 

serviço. 

 
B - Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Número 1 do artigo 7º: 

O regulamento contém a necessária exigência sobre a acessibilidade da linguagem 

utilizada na informação a disponibilizar aos utilizadores finais quando determina “… as 

empresas estão obrigadas a disponibilizar aos utilizadores finais, previamente à 

celebração de qualquer contrato, informações claras (…) sobre a qualidade de serviço 

que praticam”. 

 
O estabelecimento do actual RQS, que integra a definição dos parâmetros de 

qualidade a medir, bem como a metodologia de cálculo associada a cada um deles, 

constitui o meio previsto no REGICOM para que a informação a publicar e a 
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disponibilizar aos utilizadores finais por cada prestador seja, nos termos do previsto no 

nº1 do artigo 40º, comparável entre si e possibilite aos utilizadores uma escolha 

esclarecida quanto à empresa prestadora mais adequada à satisfação das suas 

necessidades. Com este Regulamento pretende-se efectivamente a definição de 

parâmetros a medir de forma idêntica por todos os prestadores e, nesta medida, 

comparáveis.  

 
No entanto, o ICP-ANACOM poderá ainda, para benefício dos consumidores e nos 

termos da alínea e) do nº1 do artigo 109º do REGICOM, proceder à publicação de 

relatórios comparativos da qualidade e dos preços dos serviços, disponibilizados pelos 

diferentes prestadores. Apesar de prevista esta possibilidade no REGICOM, 

considera-se que a mesma poderá ser também inserida no articulado do próprio 

Regulamento. 

 
Números 2, 3 e 6 do artigo 7º: 

Quanto à preocupação da DECO relativamente ao estabelecimento no projecto de 

RQS de um regime sancionatório para o incumprimento das obrigações de informação 

sobre a qualidade do serviço oferecido nos termos e prazos fixados no nº 2 do 

respectivo artigo 7º, considera-se que não cabe neste regulamento consagrar tal 

regime. De facto, o incumprimento daquelas obrigações dispostas no presente RQS é 

passível de traduzir também o incumprimento da obrigação fixada no nº 1 do artigo 

40º, pelo qual os prestadores de serviços estão adstritos a disponibilizar aos 

utilizadores finais informações claras e comparáveis, que devem obedecer ao 

conteúdo, formato e modo de publicação definidos pelo ICP-ANACOM. O 

incumprimento desta obrigação é susceptível de constituir contra-ordenação nos 

termos previstos no artigo 113º do REGICOM. 

 
Relativamente à desnecessidade invocada pela Oni de disponibilização da informação 

sobre qualidade de serviço se os utilizadores não a solicitarem, salienta-se que 

decorre directamente do nº1 do artigo 40º do REGICOM a obrigação das empresas 

que prestam Serviços de Comunicações Electrónicas disponibilizarem aos utilizadores 

finais informações claras, comparáveis e actualizadas sobre a QS que praticam. Neste 

quadro é suficientemente claro que a referida obrigação não está dependente de 

qualquer solicitação prévia por parte do utilizador final. Mais se acrescenta que em 

consonância com o previsto na alínea b) do nº1 do artigo 39º do REGICOM os 

utilizadores têm direito de “…dispôr em tempo útil e previamente à celebração de 
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qualquer contrato, de informação escrita sobre as condições de acesso e utilização do 

serviço”. A qualidade de serviço praticada integra o elenco das informações a 

disponibilizar aos utilizadores que, como prevê a Lei, deve ser facultada – apresentada 

– em suporte escrito, sem necessidade de prévia solicitação.  

 
O ICP-ANACOM entende que a publicação da informação no site das empresas, não 

garante por si só o cumprimento da obrigatoriedade de disponibilização da informação 

ao utilizador final em suporte escrito, nem é compatível com a exigência de 

disponibilização de informação escrita prevista na alínea b) do nº1 do artigo 39º do 

REGICOM. De facto, nem todos os utilizadores finais usufruem de condições que lhes 

permitam o acesso à Internet, conjuntamente com a possibilidade de impressão. Por 

outro lado nada obsta a que a informação disponibilizada em suporte escrito 

corresponda à impressão da página da Internet da empresa desde que garantidas as 

obrigações de informação previstas no mesmo artigo.  

 
Assim, entende esta Autoridade que a informação sobre qualidade de serviço deverá 

ser disponibilizada em suporte escrito nos vários pontos de venda do serviço, sem 

prejuízo de manutenção da obrigação de disponibilização de tal informação também 

na página da Internet das empresas, quando esta exista.   

 
Número 5 do artigo 7º: 

O ICP-ANACOM não considera razoável que a apresentação de informação referente 

a momentos anteriores (ano transacto), apenas seja efectuada passado um ano 

completo da disponibilização dos primeiros valores para os parâmetros. Entende esta 

Autoridade que tal disponibilização deverá ter lugar até ao último dia do mês de 

Janeiro seguinte à data fixada para início da medição dos parâmetros pelas empresas. 

Poderá, no entanto, a primeira informação a disponibilizar pelos prestadores aos 

utilizadores finais não respeitar a um ano civil completo. A redacção proposta do artigo 

7º será alterada, com vista à explicitação desta questão. (vide ainda entendimento do 

ICP-ANACOM no ponto 2.2.4). 

 
2.2.4 Artigo 8º - Disposições finais 
 
A - Comentários recebidos 
 
 Número 1 do artigo 8º 

A Oni considera que o presente RQS deveria incluir normas transitórias e claras 

relativamente ao início da “implementação dos parâmetros de qualidade”, 
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especificando convenientemente a calendarização associada ao início do período de 

recolha de dados, à entrada em exploração dos sistemas de informação inerentes aos 

indicadores envolvidos e à disponibilização dos mesmos pela primeira vez ao ICP-

ANACOM. 

 
Considera ainda que o prazo global de 6 meses indicado no RQS é insuficiente e 

propõe que o mesmo seja alargado para 12 meses atendendo à complexidade dos 

processos a nível dos Sistemas de Informação envolvidos. Este prestador manifesta 

ainda a sua preocupação com os elevados custos operacionais e financeiros que este 

processo envolverá.  

 

O Grupo SGC Telecom, refere igualmente que o timing para a implementação do RQS 

deverá ser suficientemente alargado para permitir as adaptações necessárias aos 

critérios de medição agora definidos. 

 
B - Entendimento do ICP-ANACOM: 
 
Número 1 do artigo 8º: 
De acordo com o estabelecido no projecto de RQS o prazo para implementação dos 

parâmetros de qualidade estabelecidos no projecto de RQS era de 6 meses contado a 

partir da data de publicação do RQS por parte desta Autoridade e correspondia, como 

já referido, ao prazo, estabelecido no nº1 do artigo 8º, para que os prestadores 

cumprissem as obrigações de informação ao ICP- ANACOM e aos utilizadores finais 

previstas, respectivamente nos artigos 6º e 7º do projecto de Regulamento. 

 
Face à questão colocada pela Oni da necessidade de um prazo de 12 meses contado 

desde a data de publicação do RQS para cumprimento das obrigações de informação 

previstas nos artigos 6º e 7º do Regulamento, o ICP-ANACOM recorda que por 

ocasião da última proposta de parâmetros de qualidade submetida, em Agosto de 

2001, ao ex-Conselho Consultivo do ICP-ANACOM era prevista a recolha de um 

conjunto de 7 parâmetros (superior, portanto, aos 5 submetidos a consulta pública), 

tendo este mesmo prestador defendido, à data, necessitar de um prazo de 6 meses 

para disponibilizar a esta Autoridade os parâmetros então em discussão.  

 
Releve-se, por outro lado, que a Oni pretende agora um prazo de pelo menos 12 

meses contado desde a data de publicação do RQS para cumprimento das obrigações 

de informação e invoca, nomeadamente, que o parâmetro PQS5 (Queixas sobre 
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incorrecção nas facturas), deve ser tido em conta para efeitos de definição de um 

prazo de implementação efectivamente mais alargado, dada a complexidade da sua 

medição e os consequentes reflexos ao nível dos sistemas de informação e dos 

procedimentos a implementar. No entanto, tal parâmetro não irá afinal, pelos motivos 

avançados no ponto 2.3.5 do presente documento, integrar nesta fase o presente 

RQS. 

 
Em suma, considera o ICP-ANACOM que um prazo mínimo de 12 meses a contar da 

data de publicação do RQS para as empresas prestadoras disponibilizarem 

informação sobre os parâmetros de qualidade nele estabelecidos é, de momento, 

excessivo, em particular no caso da informação a prestar ao ICP-ANACOM, cuja 

periodicidade é trimestral.  

 
Não obstante, face aos comentários recebidos, considera-se ser de introduzir algumas 

alterações no projecto de RQS, no tocante à definição deste prazo de 

implementação/disponibilização de informação que se entende conveniente ser 

diferenciado, nomeadamente consoante respeite a dados previsionais anuais, a dados 

históricos anuais ou ainda a dados históricos trimestrais (estes últimos a remeter ao 

ICP-ANACOM). Tal diferenciação de prazos, que deverá ser estabelecida também ao 

nível das várias etapas do processo, nomeadamente em termos de início da 

recolha/medição da informação e de início da respectiva divulgação. 

 
Assim, considera-se de eliminar o número 1 do artigo 8º do projecto de RQS (que 

estabelece um prazo único de 6 meses para as empresas darem cumprimento às suas 

obrigações de informação) e de fixar, alternativamente, prazos específicos para as 

seguintes etapas do processo de implementação dos parâmetros: 

 (i) prazo para início da medição dos parâmetros de qualidade de periodicidade 

trimestral ou anual estabelecidos no RQS (a fixar no nº 1 do artigo 8º da 

versão final de RQS); 

 (ii) prazo para início da disponibilização ao ICP-ANACOM da informação 

trimestral sobre os níveis de desempenho apurados em relação aos 

parâmetros de qualidade estabelecidos (decorrente do estabelecido no nº 3 

do artigo 8º do RQS); 

 (iii) prazo da disponibilização anual aos utilizadores finais da informação sobre 

os níveis de desempenho apurados no ano anterior em relação aos 
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parâmetros de qualidade estabelecidos (a fixar na alínea a) do número 2 do 

artigo 7º); 

(iv) prazo para início da disponibilização anual aos utilizadores finais da 

informação sobre os objectivos de qualidade que a empresa prestadora se 

propõe oferecer (a fixar no nº4 do artigo 8º). 

 
Esta diferenciação acabará em certos casos (ex: elementos a divulgar aos utilizadores 

finais sobre a qualidade de serviço apurada no ano anterior) por se traduzir num 

efectivo alargamento do prazo de 6 meses estabelecido no nº1 do artigo 8º do projecto 

de RQS. 

 
Em consequência desta alteração, o prazo limite para as empresas disporem do 

manual previsto no artigo 4º deixa, como já referido em 2.2.2, de ser contado a partir 

da “implementação dos parâmetros” e passa a ser referenciado ao prazo atrás 

indicado em (i).   

 
Por outro lado, no caso de futuras alterações aos parâmetros estabelecidos ou de 

introdução de parâmetros adicionais no RQS, as decisões que aprovem tais alterações 

fixarão, caso seja adequado, regras específicas para a sua implementação  

 
2.3 QUESTÕES REFERENTES AOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DE 

SERVIÇO 
 

No que respeita aos Parâmetros de Qualidade de Serviço (PQS) a apresentação dos 

comentários recebidos segue a estrutura dos pontos considerados para cada um dos 

parâmetros que constam do Anexo ao projecto de Regulamento, a saber: 

 Definição (ponto 1); 

 Parâmetro a recolher (ponto 2); 

 Metodologia de cálculo3 (pontos 3 e 4),  

 

Dado o carácter minucioso desta matéria e o detalhe das questões suscitadas pelas 

entidades respondentes, recomenda-se que a leitura do presente Relatório seja 

acompanhada da consulta em simultâneo do proposto no Projecto de Regulamento, 

para cada um dos parâmetros.  

                                                 
3 Apenas para o PQS1 se apresentam os pontos 3 e 4, visto este indicador apresentar uma metodologia de cálculo 
mais complexa.  
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2.3.1 PQS1 – Prazo de fornecimento da ligação inicial 
 
A - Comentários recebidos 

 Definição 

A PTC considera que no universo do PQS1 não se deverá incluir a migração para 

ADSL e que caso o ICP-ANACOM mantenha esta posição deverá clarificar as 

condições em que os procedimentos de activação de ADSL se relacionam com o 

cálculo deste parâmetro. A PTC baseia a sua argumentação nos seguintes pontos: 

(i) o ADSL constitui um sistema tecnológico para prestação de serviços de acesso 

em banda larga; 

(ii) não existe neste casos uma efectiva migração mas sim a activação de um 

serviço suportado em ADSL sobre um acesso de SFT já existente; 

(iii) o EG fala apenas do SFT e não refere a prestação de qualquer outro tipo de 

serviços; 

(iv) a activação do ADSL tem inerentes determinados procedimentos que fazem com 

que os tempos de instalação não sejam comparáveis com os associados à 

instalação de uma linha analógica ou RDIS; 

(v) o serviço ADSL é oferecido pela PTC enquanto oferta grossista e não ao cliente 

final. 

 

É igualmente considerado pela PTC, que as mudanças exteriores deverão ser 

excluídas do universo do PQS1, à semelhança, aliás, do procedimento seguido no 

Convénio 1995-2000. 

 

A pedido do ICP-ANACOM a empresa esclareceu posteriormente através de 

comunicação incluída no Anexo 2, entender por mudança exterior a alteração a pedido 

do cliente, do local de instalação do acesso à rede telefónica pública da PTC, para 

uma nova morada. Nesta comunicação esta empresa destacou ainda que uma 

mudança exterior se reveste de características distintas, de uma instalação de um 

novo acesso já que envolve outro tipo de acções, como por exemplo a desmontagem 

do acesso na morada antiga ou a alteração/manutenção do número associado ao 

acesso e a exigência duma concertação dos momentos em que terão de decorrer. 
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A questão da inclusão no PQS1 da migração para ADSL é também mencionada pela 

Oni que considera que a mesma só fará sentido se aplicada à prestação de serviços 

VoIP. 

 

Ainda de acordo com a Oni os pedidos de instalação cancelados deverão ser 

excluídos do universo do PQS1, na sequência aliás do recomendado pelo EG. 

 

A Novis manifesta a sua preocupação quanto à definição de “pedido válido” já que de 

acordo com esta empresa para que um pedido se torne válido é necessário que o 

mesmo seja aceite pelo prestador a quem foi feita a respectiva solicitação (é referido 

como exemplo o caso de clientes empresariais que solicitam a instalação de uma 

determinada tecnologia [ex. fibra óptica] a qual poderá não ter viabilidade económica 

ou técnica para determinado tipo de clientes). 

 

Neste âmbito, é sugerido pela Novis a necessidade de existir uma certa flexibilidade, 

por parte do prestador, para definir o momento de aceitação do pedido de cliente 

tendo em conta o tipo de tecnologia por este pretendido.   

 

Também o Grupo SGC Telecom propõe que o prazo para fornecimento de uma 

ligação deva ser considerado desde a aceitação do pedido por parte do prestador e 

não desde a data de recepção do mesmo. 

 

 Parâmetro a recolher 
De acordo com a Oni o parâmetro a recolher no ponto 2.a) - “demora média no 

fornecimento de uma ligação para 95% e 99% das instalações mais rápidas” - não 

está de acordo com o previsto na recomendação EG, que define no ponto 5.1.2 que o 

parâmetro a recolher deverá ser a “maior demora registada nos tempos de entrega 

respectivamente para 95% e 99% das entregas mais rápidas” (isto é, os indicadores 

deverão corresponder respectivamente aos percentis 95% e 99%). A Oni considera 

que o ICP-ANACOM deverá fundamentar o desvio face à recomendação do EG. 

 

 Metodologia de cálculo 
A Oni considera a desagregação do cálculo do parâmetro por tipo de acesso 

excessiva e mais exigente do que o previsto no EG. 
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Posição contrária defende a Novis que entende essencial assegurar a distinção por 

tecnologia dado os distintos procedimentos de aprovisionamento e consequentemente 

os diferentes prazos de fornecimento. No entanto, e no âmbito do número 2 do artigo 

7º a Novis considera que atendendo à variedade de suportes tecnológicos existentes e 

à impossibilidade de assegurar um prazo uniforme entre eles, a publicação dos valores 

de qualidade de serviço pelo prestador deverá ser feita de forma genérica e 

relativamente à tecnologia mais utilizada pela empresa. 

 

De acordo com o previsto no projecto de RQS, não são consideradas no cálculo do 

PQS1 as situações em que é definida pelo cliente uma data objectivo (nota 3.1 e 3.2 

do anexo ao projecto). Neste contexto, quanto à disponibilização de informação 

relativa ao tempo médio necessário para a instalação de uma ligação inicial 

(necessária para a determinação da existência ou não de uma data objectivo para 

instalação), a Novis sugere que esta corresponda ao recolhido no âmbito da alínea b) 

do nº1 do artigo 7º.  

 

A Novis defende também que o presente Regulamento deveria prever outro tipo de 

pendências (para além das pendências de cliente) como é o caso das pendências 

imputáveis a outras entidades (ex. licenças camarárias) que podem implicar atrasos 

consideráveis no fornecimento do acesso.  

 

Ainda no tocante a esta questão a Novis considera essencial que o fim de uma 

pendência de cliente deva ser aceite pelo prestador de forma a garantir a existência 

das condições necessárias para o reatar do processo de instalação. 

 

Ainda sobre as pendências de cliente o Grupo SGC Telecom, considera que deverão 

ser detalhadas o mais possível as condições “imputáveis ao cliente” e as “condições 

para o fornecimento de uma ligação”.  

 

B - Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Definição: 

Concorda-se com a exclusão do cálculo do PQS1 das migrações referentes a acessos 

analógicos ou RDIS para ADSL, uma vez que estas migrações não envolvem a 

prestação do STF (já instalado anteriormente), objecto do presente RQS. No entanto, 
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tal exclusão não obsta a que os casos de pedidos válidos agregados de uma primeira 

ligação ou de uma nova ligação ao STF e à tecnologia ADSL sejam considerados no 

cálculo do parâmetro. Desta forma, concluiu-se pela alteração em conformidade da 

redacção proposta no projecto de RQS relativamente a este aspecto. 

 
Excepção a esta exclusão poderá vir futuramente a constituir o caso das migrações 

para ADSL no âmbito da prestação de serviços VoIP. Assim, atendendo à indefinição 

em termos do actual quadro regulatório comunitário do tratamento a conferir aos 

serviços de voz sobre IP (VoIP), o ICP-ANACOM reserva-se o direito de decidir, em 

momento posterior e de acordo com a classificação que em termos legislativos for 

atribuída a estes serviços, quanto à possibilidade de inclusão, ou não, no cálculo do 

PQS1, das migrações para ADSL sempre que aplicáveis à prestação de serviços 

VoIP. 

 
De acordo com os parâmetros de qualidade, definidos para a PTC, ao abrigo do 

anterior contrato de concessão, em particular de acordo com o estabelecido para o 

parâmetro relativo aos prazos de instalação, nada consta relativamente à não inclusão 

de “mudanças exteriores” no cálculo do respectivo indicador. Por outro, no que 

concerne ao presente Regulamento entende o ICP-ANACOM que o universo do PQS1 

deverá incluir todo e qualquer fornecimento de uma nova ligação quer esta 

corresponda a uma primeira ligação de um determinado cliente, ou uma nova ligação 

por alteração da respectiva morada ou ainda a ligações adicionais de um mesmo 

cliente, devendo o RQS explicitar tal entendimento mais claramente. 

 
Na verdade apesar de um processo de “mudança exterior” poder envolver acções 

distintas das inerentes à instalação de um novo acesso, tal não invalida a sua 

consideração para efeitos do cálculo do PQS1. De facto, tal distinção ao nível dessas 

acções também se verificará em processos de mudanças exteriores levados a efeito 

pelas restantes empresas prestadoras, o que será igualmente reflectido nos níveis de 

desempenho apurados relativamente ao PQS1 e divulgados aos utilizadores finais. 

Por outro lado, nada obsta a que a PTC ou qualquer outra empresa divulgue, 

adicionalmente ao PQS1, qual o tempo associado a novas ligações por alteração da 

morada do cliente, ou ainda qualquer outra desagregação que entenda conveniente. 

 
Em relação aos pedidos de instalação cancelados não se considera necessária a 

inclusão de qualquer referência à sua exclusão, uma vez que este parâmetro mede a 
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demora nas instalações que, de facto, ocorreram e não a demora de meros pedidos de 

instalação que por qualquer razão não se concretizem.  

 
A definição de “pedido válido” constante do projecto de RQS prevê que o pedido em 

causa seja objecto de aceitação por parte do prestador, não obstante, a contabilização 

do prazo de instalação, inicia-se no momento em que o prestador recebe a respectiva 

solicitação de instalação por parte do cliente, atendendo a que não se pode perder de 

vista a exigência fixada na lei de que as informações sobre qualidade dos serviço 

oferecidos sejam comparáveis e a que do ponto de vista do cliente o tempo está 

efectivamente a decorrer desde o momento em que apresentou à empresa prestadora 

o seu pedido de ligação. Face ao exposto o ICP-ANACOM considera de manter a 

redacção proposta no projecto de RQS para este ponto. 

 
Parâmetro a recolher: 

O ICP-ANACOM considera de aceitar o proposto pela Oni para o parâmetros a 

recolher de acordo com a nota 2.a) do PQS1, atendendo a que apenas por motivos 

históricos e face ao estabelecido anteriormente em termos de qualidade para a 

Concessionária do Serviço Público de Telecomunicações se manteve o cálculo da 

demora média no fornecimento de uma ligação. 

  
Assim, e dadas as vantagens de harmonização decorrentes do seguimento do EG e o 

facto de a medição nele proposta relativamente a este ponto ser mais vantajosa do 

ponto de vista da informação proporcionada ao utilizador final do que a medição de um 

valor médio, entende-se que o parâmetro a recolher deve ser efectivamente alterado 

para “demora no fornecimento das ligações correspondentes aos percentis 95% e 99% 

das instalações mais rápidas”, e ser medido em conformidade com o Anexo B do 

mesmo EG. 

 
Metodologia de cálculo: 

O ICP-ANACOM entende que o PQS1 deverá ser recolhido e disponibilizado por tipo 

de acesso, conforme previsto no projecto de RQS, atendendo à existência de prazos 

de instalação diferenciados inerentes a cada um dos tipos de acesso identificados que 

não serão devidamente reflectidos através da divulgação aos utilizadores finais 

apenas de um valor médio global. A existência de procedimentos e prazos de 

fornecimento distintos consoante o tipo de acesso em causa é, aliás, confirmada nos 

comentários da Novis. 
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Quanto ao sugerido pela Novis em relação à forma de determinar se num pedido 

existe data objectivo para instalação da ligação, considera-se de acolher para efeitos 

da nota 3.2., incluída no projecto de regulamento no âmbito do PQS1, a referência 

temporal proposta por aquela empresa e de alterar neste ponto o projecto de RQS.  

 
O ICP-ANACOM entende suficiente o detalhe constante no RQS quanto ao tratamento 

a conferir, na contabilização dos parâmetros, à ocorrência de eventuais “pendências 

de cliente”. No entanto e sempre que os prestadores considerem adequado poderão 

estabelecer procedimentos internos que salvaguardem o tratamento destas situações, 

nomeadamente no que se refere ao registo do momento em que uma “pendência de 

cliente” é desbloqueada. 

 
O modo como um cliente percepciona a ocorrência de uma “pendência” no decorrer de 

um processo de instalação de um acesso por ele solicitado, não depende da entidade 

a quem seja atribuível a responsabilidade pela referida “pendência”. Neste contexto e 

privilegiando o ponto de vista do cliente, o ICP-ANACOM entende que não deverá 

prever, no âmbito do actual RQS, a existência de qualquer outro tipo de pendências 

para além das imputáveis a uma das partes envolvidas na relação (prestador/cliente). 

Tal não impede que o prestador, querendo, informe os potenciais clientes da 

existência de eventuais pendências de terceiros que possam originar atrasos no 

fornecimento da ligação pretendida.  

 

2.3.2 PQS2 – Taxa de avarias por linha de acesso 
 
A - Comentários recebidos 
 
 Definição 

A Novis, o Grupo SGC Telecom, a Oni e a PTC discordam da definição de 

“participação válida” adoptada no projecto de RQS, que considera como válida 

qualquer participação excepto se o prestador comprovar que a avaria teve origem em 

erro ou em má utilização da responsabilidade do utilizador. 

 

O Grupo SGC Telecom propõe que se defina claramente o que constitui “prova de má 

utilização da responsabilidade do utilizador”.  

 

A PTC entende que a definição de “participação válida” recomendada no EG é mais 

flexível e razoável, pelo que sugere que a mesma seja adoptada. É ainda referido que 
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o EG não prevê a existência de qualquer documento que comprove que a avaria tenha 

tido origem em erro ou má utilização da responsabilidade do utilizador, mas antes, que 

o prestador tenha uma razão válida para acreditar que esta não ocorreu. Este 

prestador sugere a adopção da definição constante do EG. 

 

A Novis considera que no momento da participação de uma avaria não é possível ao 

prestador comprovar a possibilidade de a avaria ter ocorrido por erro ou má utilização 

pelo utilizador e entende que esta definição põe em causa a validade dos ensaios 

efectuados. Assim, defende a adopção nesta situação, da prática actualmente 

existente entre prestadores: “se a avaria se mantém independentemente dos 

resultados dos ensaios e o cliente mantenha que não existiu qualquer acção da sua 

responsabilidade que possa ter provocado a situação em questão, apenas após visita 

ao cliente e análise conjunta da situação é que a empresa poderá aceitar (ou não) a 

avaria em questão e, em consonância, esta ser integrada neste indicador.”  

 

A Oni questiona, a quem pertence a responsabilidade da avaria no caso de estarem 

envolvidas outras redes públicas interligadas à rede do prestador. 

 

A Novis questiona se o universo do PQS2 é idêntico ao do PQS3.  

 

 Parâmetro a recolher 
A Novis e a PTC questionam no âmbito do quadro resumo dos PQS a existência de 

um parâmetro b) Número de avarias participadas por “número de assinante registado”, 

que não se encontra previsto no âmbito da descrição e detalhe do PQS2. 

 

B - Entendimento do ICP-ANACOM 
 

Definição:  

O ICP-ANACOM reconhece que a definição de “avaria válida participada”, prevista no 

EG (ponto 5.2), introduz uma certa subjectividade na forma de proceder à validação 

das avarias que não forem confirmadas por ensaio, pelo prestador. Assim e atendendo 

aos comentários recebidos quanto a esta questão considera-se que o projecto de 

Regulamento deverá neste ponto ser mais explícito e referir que o universo elegível no 

âmbito da referida definição inclui: (i) as avarias cuja existência for confirmada após 

ensaio; (ii) as avarias que no momento do ensaio tenham desaparecido, mas em 
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relação às quais o prestador tenha meios de apurar que efectivamente ocorreram (ex. 

situações em que é possível apurar que durante um determinado período de tempo 

não foi possível o estabelecimento de chamadas num determinado troço da rede, 

apesar de no momento do ensaio após a participação da avaria esta ter já 

desaparecido). 

 
O ICP-ANACOM entende que perante o cliente a responsabilização por uma avaria 

será sempre do prestador com quem o cliente mantém uma relação contratual. No 

entanto, não nos parece que a determinação de responsabilidades em matéria de 

avarias que envolvam mais do que uma rede pública, se insira no âmbito do presente 

RQS (que estabelece os procedimentos de cálculo e apresentação dos respectivos 

parâmetros), devendo o estabelecimento de procedimentos a adoptar, entre 

prestadores, para o apuramento de responsabilidades estar previsto noutra(s) sede(s), 

nomeadamente, a ORALL, a PRI, o futuro regulamento de pré-selecção, etc.  

 
Quanto à identidade dos universos compreendidos no PQS2 e PQS3 vd. entendimento 

do ICP-ANACOM no ponto 2.3.3. do presente documento. 

 
Parâmetro a recolher: 

A manutenção do parâmetro “b) Número de avarias participadas por número de 

assinante registado”, no quadro resumo dos parâmetros que integram o presente RQS 

foi um lapso que se considera dever ser corrigido no âmbito da decisão final quanto ao 

RQS. 

  
2.3.3 PQS3 – Tempo de reparação de avarias 
 
A - Comentários recebidos  

 
 Definição 

A Oni, a PTC e o Grupo SGC Telecom discordam do facto de a contagem do tempo de 

reparação estar condicionada a uma resposta do cliente para a qual se estabelece um 

prazo de 15 dias úteis, que consideram, além de mais, excessivo. 

 
O Grupo SGC Telecom sugere:  

(i) salvaguardar a hipótese de considerar uma avaria como reparada na 

impossibilidade de contactar os clientes; 

(ii) que o prazo de contestação por parte dos clientes seja reduzido para 2 dias 

úteis;  
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(iii) que no caso de avarias participadas mais de uma vez pelo mesmo 

cliente/utilizador se defina um prazo para que se possa concluir estarmos 

perante uma participação reincidente. O prazo proposto é de 2 dias úteis.  

 

A PTC refere que o prazo de contestação previsto não se encontra referido no EG, 

pelo que alterações ao mesmo devem ser devidamente justificadas . A PTC sugere 

que a contagem do tempo termine quando é comunicada ao cliente a resolução da 

avaria. 

 

A Oni sugere que o prazo previsto para a eventual contestação da resolução da 

avaria, por parte do cliente, seja reduzido para 5 dias úteis. 

 

A Deco releva no âmbito do PQS3 a existência de serviços de reparação mais rápidos, 

disponibilizados por parte dos prestadores mediante o pagamento de uma verba 

adicional, os quais segundo esta Associação deveriam também estar incluídos no 

cálculo do referido parâmetro. 

 
 Parâmetro a recolher  

De acordo com a Oni o parâmetro a recolher “Tempo médio de reparação de avarias 

para 80% e 95% das reparações mais rápidas”, não está de acordo com a 

recomendação ETSI EG, que define no ponto 5.3.2 a) que o parâmetro a recolher 

deverá ser a “maior demora registada nos tempos de reparação respectivamente para 

80% e 95% das reparações mais rápidas (isto é, os valores deverão corresponder 

respectivamente aos percentis 80% e 95%, expressos em número de horas).”. A ONI 

considera que o ICP-ANACOM deverá fundamentar convenientemente este desvio 

face à recomendação do EG. 

 

A Novis sublinha a necessidade de ser assegurada uma correcta definição de “outras 

avarias”. 

 
B - Entendimento do ICP-ANACOM 

 
Definição: 

O universo elegível para o cálculo do PQS3 não contempla, ao contrário do que 

acontece no PQS2, as avarias que o prestador confirme que existiram mas que no 

momento do ensaio tenham desaparecido. A razão para a exclusão destas avarias 
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prende-se com a própria definição de “Tempo de reparação de avarias” cuja 

contabilização se inicia no momento da respectiva participação pelo cliente.  

 
A existência de um prazo para que o cliente conteste o serviço de reparação oferecido 

pelo prestador considera-se essencial para assegurar a resolução, de facto, das 

avarias participadas pelos clientes e uma forma de protecção dos mesmos ao 

salvaguardar a exclusão do cálculo de situações de avaria que não tenham sido 

efectivamente resolvidas.  

 
Releva-se, contudo, que a contabilização do tempo de reparação de uma avaria 

termina, sempre, no momento em que a resolução da mesma é comunicada ao cliente 

e não numa qualquer outra data posterior que dependa daquele. Assim sendo 

entendemos que a presente definição do PQS3 não terá impacto nos valores que 

vierem a ser apurados, pelos prestadores, para o referido parâmetro, evitando apenas 

a consideração de situações indevidas no cálculo do parâmetro. 

 
Não obstante, consideramos de acolher as preocupações manifestadas quanto à 

possibilidade de uma situação de avaria, poder, de acordo com o proposto no RQS, 

ficar pendente de “fecho” durante um período excessivamente longo (15 dias úteis). 

Assim, considera-se de acolher a sugestão da Oni de alterar o prazo para que o 

cliente conteste a resolução de uma avaria para 5 dias úteis. 

 
Entendemos por outro lado, que o prazo a estabelecer para os prestadores concluírem 

se uma determinada participação de avaria é ou não reincidente, é contrariamente ao 

proposto pelo Grupo SGC Telecom, uma questão interna de cada empresa, que não 

deve ser regulamentada pelo ICP-ANACOM.  

 
Quanto à disponibilização, por parte dos prestadores, de serviços de reparação mais 

rápidos mediante o pagamento de um preço adicional, questão levantada pela Deco, 

esta será abordada no ponto 2.4 deste documento, no âmbito da oferta de serviços 

com standards de qualidade superiores. 

 
Parâmetro a recolher: 

O ICP-ANACOM considera de aceitar o proposto nas notas 2.a) e 2.b), atendendo a 

que apenas por motivos históricos de manteve o cálculo do “Tempo médio de 

reparação de avarias para 80% e 95% das reparações mais rápidas”. Assim, dadas as 

vantagens de harmonização a nível internacional resultantes do seguimento do EG e 
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do facto de a informação nele prevista ser mais vantajosa do ponto de vista do 

utilizador final do que a informação referente a um “valor médio”, considera-se de 

alterar os parâmetros a recolher para:  

2.a)“Tempo de reparação das avarias, na rede de acesso local, que correspondem aos 

percentis 80% e 95% das reparações mais rápidas”; 

2.b)“Tempo de reparação de outras avarias, que correspondem aos percentis 80% e 

95% das reparações mais rápidas”, 

em conformidade com o Anexo B do EG e dadas as vantagens de harmonização daí 

decorrentes. 

 
O termo “outras avarias” utilizado no parâmetro 2.b) respeita a todas as avarias 

ocorridas, que não integrem o universo considerado no parâmetro 2.a).  

 
2.3.4 PQS4 – Tempo de resposta para os serviços de telefonista 
 
A - Comentários recebidos 
 
 Definição 

A ONI não vê interesse na recolha deste parâmetro atendendo a que muitos dos 

prestadores não prestam os serviços em causa. 

 

Embora não tendo, de momento, qualquer oferta no âmbito destes serviços a Novis 

entende que não deverá ser incluído no universo deste parâmetro o tempo despendido 

pelo cliente a ultrapassar eventuais sistemas equivalentes de resposta activados por 

voz ou por outro meio, dado considerar que dependendo do serviço prestado o tempo 

utilizado a ultrapassar os referidos sistemas poderá, já, constituir a satisfação parcial 

do pedido do cliente. Neste contexto a Novis sugere eliminar o ponto 1.3. 

Por sua vez, a ACOP manifestou alguma preocupação pelo facto dos serviços 

prestados na totalidade por sistemas automáticos estarem excluídos do âmbito do 

PQS4, não existindo nestes casos qualquer protecção dos utilizadores. 

 
B - Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Definição: 

Aquando da disponibilização da informação relativa aos PQS os prestadores deverão 

indicar se oferecem, ou não, serviços no âmbito do parâmetro em causa. Sem 

prejuízo, sempre que no futuro este tipo de oferta venha a ser disponibilizada aos 
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clientes deverá então o respectivo prestador proceder à recolha deste parâmetro. A 

redacção do Regulamento deve assim explicitar este aspecto.  

 
Considera-se de manter a inclusão no cálculo do PQS4 o tempo dispendido a 

ultrapassar eventuais sistemas equivalentes de resposta activados por voz ou por 

outro meio, conforme previsto no EG. De facto, para além das vantagens de 

harmonização decorrentes da adopção da metodologia do EG, considera-se, sem 

prejuízo do cliente ao ultrapassar os sistemas de atendimento automático poder estar 

já a ser parcialmente atendido, que em última análise é apenas a partir do atendimento 

pelo operador humano, o qual se encontra em condições de receber as últimas 

indicações necessárias para que a solicitação do cliente fique completa, que deverá 

efectivamente terminar a contagem do tempo. 

 
O ICP-ANACOM entende ainda, por uma questão de harmonização com os 

procedimentos recomendados no EG, excluir do cálculo do PQS4 os serviços 

prestados na totalidade por sistemas automáticos. Tal não impede, contudo que no 

futuro e caso se considere necessário (face, por exemplo, a futuras reclamações), 

estas situações possam vir a ser contempladas no âmbito do RQS. 

 
2.3.5 PQS5 – Queixas sobre incorrecções nas facturas 
 
A - Comentários recebidos 
 
 Definição 

De acordo com a prática da Oni os pedidos de informação sobre items de facturação – 

contactos em que o cliente apresenta efectivamente discordância sobre a facturação 

emitida, na sequência ou não de um pedido prévio de informação - não são 

contabilizados como reclamações. O próprio EG exclui, também, do cálculo do 

parâmetro os pedidos de informação. 

 

A introdução do conceito de “reclamação válida”, implicará, por parte da Oni uma 

profunda alteração no processo de tratamento de reclamações, pelo que o prestador 

propõe que se contabilizem todas as reclamações independentemente de se poder 

concluir, à posteriori, não existir qualquer incorrecção na factura. Este prestador 

sublinha, uma vez mais, que o EG não prevê qualquer procedimento de validação de 

reclamações. 
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 Parâmetro a recolher 
A Oni entende que a apresentação do PQS5 deverá ser feita de forma separada para 

o acesso directo e indirecto relevando ainda que o EG defende esta posição. 

 
O mesmo prestador refere igualmente, no âmbito da aplicação do PQS5, tal como 

apresentado no quadro resumo dos parâmetros, que a existência de facturas não 

elegíveis para o apuramento deste parâmetro, trará uma maior complexidade ao 

processo de tratamento de reclamações uma vez que implicará uma avaliação prévia 

de cada factura quanto à sua elegibilidade, para apuramento do parâmetro Oni propõe 

que esta questão seja analisada pelo ICP-ANACOM em ligação com os prestadores. 

 

De acordo com a Oni deverá proceder-se ainda à clarificação do conceito de 

“facilidades de serviço”. 

 

De acordo com a TMN o processo inerente ao apuramento do PQS5, irá alterar 

significativamente a forma como seus sistemas de informação se encontram 

organizados. Este prestador refere, ainda, não controlar a realização dos registos de 

queixas efectuadas nas lojas e Agentes TMN ou apresentadas aos vendedores e 

assistentes comerciais da empresa. 

 

A DECO menciona que, independentemente do suporte utilizado pelo assinante para 

apresentação da sua reclamação, deverá ser acautelada a existência de um sistema 

de registo centralizado das reclamações por forma a garantir que o número de 

reclamações sobre incorrecções nas facturas considerado no cálculo do PQS5 

corresponda, de facto, ao número de reclamações entradas na empresa prestadora. 

 

A ACOP refere que todas as reclamações deverão ser consideradas como válidas e 

que a imposição ao cliente de um de prazo de 15 dias para que o consumidor se 

pronuncie é limitadora dos seus direitos. 
 

B - Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Face às alterações que se avizinham, em termos das regras de facturação, com a 

entrada em vigor da ORLA4 e atentas também eventuais modificações futuras nas 

                                                 
4 http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=139582&contentId=254567 
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condições de pré-selecção, o ICP-ANACOM entende prematuro o estabelecimento, 

neste momento, de um parâmetro cujo o cálculo está intrinsecamente associado aos 

procedimentos existentes ao nível de facturação. De facto e como é assumido por 

parte dos próprios prestadores o estabelecimento dos procedimentos necessários com 

vista à implementação e apuramento dos parâmetros de qualidade a definir envolve 

por parte das empresas elevados custos quer operacionais quer financeiros que não 

deverão ser subavaliados na apreciação desta questão. Assim e por forma a afastar a 

necessidade de proceder a uma alteração deste parâmetro a curto prazo, com todos 

os inconvenientes que esta situação traria para os prestadores, entende o ICP-

ANACOM dever eliminar de momento da lista de parâmetros a incluir no RQS o PQS5. 

Logo que as regras de facturação inerentes, nomeadamente, à implementação da 

ORLA se encontrem estabilizadas, serão retomados os necessários procedimentos 

com vista à definição deste parâmetro, no âmbito do RQS.  

 

2.4 OUTRAS QUESTÕES 
 
2.4.1 Parâmetros que integram o RQS 
 
A – Comentários recebidos 
 

O Instituto do Consumidor questiona face ao presente RQS o seguinte: 

 Dos oito parâmetros previstos no anexo do REGICOM apenas cinco integram o 

actual RQS; 

 Quais as razões que determinaram a exclusão do parâmetro relativo a telefones 

públicos, do actual projecto; 

 Quais as razões que determinaram a exclusão dos parâmetros “Chamadas não 

concretizadas” e “Tempo de estabelecimento de chamadas”. O IC entende que a 

informação resultante destes parâmetros deveria ser disponibilizada ao 

consumidor; 

 Em Janeiro de 2000 eram 11 os parâmetros de qualidade em discussão no 

Conselho Consultivo, com vista a uma melhor avaliação da qualidade do serviço 

em causa. 

 
B - Entendimento do ICP-ANACOM 

 
Em relação aos parâmetros que integram o Anexo ao REGICOM mas que não são 

considerados no RQS actual, a saber:  

 31

 



Relatório da consulta sobre o projecto de Regulamento de Qualidade aplicável ao Serviço de Acesso à Rede Telefónica Pública  
em local fixo e ao Serviço Telefónico em local fixo 

(i) Tempo de resposta para os serviços informativos”;  

(ii) Percentagem de telefones públicos de moedas e cartão em boas condições 

de funcionamento;  

(iii) “Chamadas não concretizadas” (fixação facultativa, mesmo para o 

prestador do Serviço Universal);  

(iv)  “Tempo de estabelecimento de chamadas” (fixação facultativa, mesmo 

para o prestador do Serviço Universal), 

reitera-se o já referido nas alíneas e), f), g) e h) e nos pontos vii) e viii) da Deliberação 

do ICP-ANACOM que aprovou o presente projecto de Regulamento5. 

 
De facto em Janeiro de 2000 eram 11 os parâmetros de qualidade em discussão no 

ex- Conselho Consultivo do ICP-ANACOM. No entanto e face ao parecer deste órgão, 

a última proposta de parâmetros de qualidade aí submetida, em Agosto de 2001, 

contemplava apenas mais dois parâmetros do que o actual projecto de Regulamento, 

a saber:  

(a) “Reclamações não resolvidas pelo prestador”; 

(b) “Tempo de resposta para os serviços informativos”.  

 
As razões para a exclusão do parâmetro referido em (a) prendem-se com o facto deste 

indicador não constar do EG e a alguma complexidade associada à sua medição, 

sendo que actualmente e no âmbito dos contratos de adesão o ICP-ANACOM tem 

sugerido a inclusão de uma cláusula na qual se fixe um prazo para resposta dos 

operadores às reclamações apresentadas pelos seus clientes. Tal não invalida, no 

entanto, que o ICP-ANACOM possa vir futuramente a determinar a obrigatoriedade da 

sua medição, se tal vier a ser considerado justificado. 
 

Quanto ao parâmetro identificado em (b) reitera-se uma vez mais o já referido na 

alínea g) e no ponto viii) da Deliberação do ICP-ANACOM que aprovou o presente 

projecto de Regulamento.  

 
A tendência para a redução do número de parâmetros a medir foi acompanhada ao 

nível do próprio ETSI e prendeu-se, nomeadamente com a melhoria dos níveis de 

qualidade associados à digitalização da rede e ao reconhecimento da elevada 

complexidade e custos associados à medição de certos parâmetros face ao baixo 

benefício decorrente para os utilizadores (ex. chamadas não concretizadas). 
                                                 
5 Vide endereço do documento na footnote nº1. 
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2.4.2 Serviços com standards de qualidade superiores 
 

A – Comentários recebidos 
 

A PT Prime considera que a prestação de serviços no mercado empresarial apresenta 

características muito distintas das que ocorrem no mercado residencial dado as suas 

necessidades em termos de soluções tecnológicas e condições de oferta com 

soluções integradas e globais associadas a níveis de exigência adaptados às 

necessidades dos vários sectores de actividade empresarial. 

 

Neste contexto, considera a PT Prime que a aplicação do RQS ao mercado 

empresarial poderá relevar-se desajustada e desproporcionada, sem benefícios 

evidentes para os clientes ou empresas prestadoras, pelo que o ICP-ANACOM deve 

ponderar este assunto atendendo ao referido no ponto 4.3 do EG. 

 

B – Entendimento do ICP-ANACOM 
 
À semelhança do previsto no EG o ICP-ANACOM entende que deverão ser excluídas 

do cálculo dos parâmetros que integram o RQS as situações em que um prestador 

ofereça, para uma mesma tecnologia/oferta, níveis de qualidade de serviço superiores 

para os parâmetros em questão mediante o pagamento de um preço adicional. Será 

introduzida no Regulamento uma nota de carácter genérico em conformidade com 

esta posição. No entanto, tal não invalida que os níveis de qualidade standard das 

diferentes ofertas empresariais sejam considerados na medição dos parâmetros em 

questão (apenas serão excluídos os níveis de qualidade que no âmbito de tais ofertas 

obriguem ao pagamento pelo cliente de um valor distinto). 

 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ACTUAÇÃO 
 

Face aos comentários recebidos e considerando o entendimento do ICP-ANACOM 

exposto no presente documento, sobre cada uma das questões levantadas, propõe-se 

proceder às respectivas alterações no documento relativo ao projecto de RQS (em 

Anexo II). 
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