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1. ENQUADRAMENTO 
 

 

Em 14 de Junho de 2005 foi publicado o Regulamento de Qualidade de Serviço 

(Regulamento nº 46/2005) que definiu os parâmetros de qualidade de serviço a medir 

e divulgar pelas empresas prestadoras do serviço de acesso à rede telefónica em local 

fixo e/ou do serviço telefónico em local fixo (STF). 

 

A importância destes serviços justificou a fixação dos respectivos parâmetros de 

qualidade em primeiro lugar, até porque neste domínio havia já sido desenvolvido um 

vasto trabalho de estudo e harmonização, nomeadamente ao nível do European 

Telecommunications Standard Institute – ETSI.  

 

No preâmbulo do Regulamento nº 46/2005 (RQS) já se esclarecia que apesar de à 

data os parâmetros nele previstos se aplicarem apenas ao STF, numa fase posterior a 

ANACOM iria equacionar a oportunidade e a necessidade de estabelecer parâmetros 

de qualidade para outros serviços de comunicações electrónicas, uma vez ponderadas 

as necessidades do mercado, os desenvolvimentos a nível da harmonização e os 

objectivos de regulação prosseguidos por esta Autoridade. 

 

Assim sendo, procedeu-se em fase subsequente à análise de quais os serviços a 

abranger adicionalmente pelo referido regulamento, tendo-se considerado que o 

crescimento do serviço de acesso à Internet, bem como a necessidade de melhorar a 

informação a disponibilizar aos utilizadores finais, tornavam oportuna, tal como 

anteriormente previsto, a fixação de parâmetros de qualidade para este serviço, a 

medir pelas empresas responsáveis pela sua prestação. 

 

Neste contexto, por Deliberação de 4 de Outubro de 20061, foi aprovado pelo ICP-

ANACOM, o sentido provável de decisão referente à alteração do Regulamento nº 

46/2005, sobre qualidade de serviço e fixação dos parâmetros de qualidade aplicáveis 

ao serviço de acesso à Internet, no qual o CA determinou: 
                                                 
1 Vide http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=208743 
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I.  Aprovar o projecto de Regulamento em anexo que altera o Regulamento nº 

46/2005, de 14 de Junho, o qual passa a definir também os parâmetros de 

qualidade a medir e divulgar pelas empresas que prestam o Serviço de Acesso à 

Internet; 

II.  Submeter o referido projecto de alteração do RQS ao procedimento regulamentar 

previsto no artigo 11º dos Estatutos do ICP-ANACOM, bem como ao procedimento 

geral de consulta estabelecido nos termos do artigo 8º da Lei das Comunicações 

Electrónicas (LCE), tendo sido para o efeito fixado um prazo de 30 dias úteis; 

III. Comunicar o projecto de alteração do RQS às entidades referidas no artigo 11º dos 

Estatutos do ICP-ANACOM; 

IV. Dar continuidade à análise da relação custo-benefício da eventual integração futura 

no mesmo Regulamento de parâmetros de qualidade associados ao desempenho 

da rede no âmbito do Serviço de Acesso à Internet (ex: velocidades de acesso). 

 

Na sequência da audiência prévia e consulta efectuadas, foram recebidas, pela ordem 

a seguir indicada (vide Anexo I), respostas da FENACOOP – Federação Nacional de 

Cooperativas de Consumo, UGC – União Geral de Consumidores, Instituto do 

Consumidor, OniTelecom – Infocomunicações, S.A., Grupo Portugal Telecom 

(PT.COM, PT Prime, PT Wi-Fi e TV Cabo), Media Capital Telecomunicações, S.A., 

Grupo SGC Telecom (em representação da WTS e AR Telecom), Vodafone Portugal - 

Comunicações Pessoais, S.A., Sonaecom SGPS, S. A., DECO – Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor, APRITEL – Associação dos Operadores de 

Telecomunicações e Instituto do Consumidor. 

 

Foram ainda recebidas respostas de três utilizadores finais do serviço de acesso à 

Internet: os Srs. Ricardo Parreira, João A. C. Rocha e Nuno Rodrigues. Estes 

utilizadores, a par do envio de alguns comentários, reclamam junto desta Autoridade 

em relação ao serviço de acesso à Internet que lhes é disponibilizado pelas empresas 

prestadoras das quais são clientes. Desta forma, sem prejuízo da consideração no 

presente relatório daqueles comentários, as reclamações em questão foram sujeitas 

aos trâmites usuais. 
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No presente relatório, para além das respostas recebidas no âmbito da consulta sobre 

o projecto de decisão, foi considerada a evolução entretanto verificada ao nível dos 

seguintes aspectos: 

 

- a experiência que tem vindo a ser entretanto colhida pelo ICP-ANACOM no 

âmbito da implementação do RQS em vigor (o qual define os parâmetros de 

qualidade de serviço a medir e divulgar pelas empresas prestadoras do STF); 

 

- a experiência de implementação em Espanha dos parâmetros de qualidade de 

serviço aplicáveis ao serviço de acesso à Internet definidos na Orden 

ITC/912/2006;  

 

- a forte e rápida expansão verificada, durante o ano em curso, ao nível das 

ofertas de banda larga suportadas em tecnologias mais recentes, com particular 

enfoque na banda larga móvel; este crescimento significativo foi evidenciado  

pelos elementos estatísticos que sobre este tipo de ofertas passaram a ser 

recentemente recolhidos pela ANACOM (aquando do lançamento da consulta 

referente ao projecto de decisão de alteração do RQS a ANACOM dispunha 

apenas de uma estimativa, nos termos da qual nos 2º e 3º trimestres de 2006 

existiriam 169.835 clientes de banda larga móvel; no entanto, de acordo com 

dados posteriormente fornecidos pelas empresas prestadoras, no final do 3º 

trimestre de 2007 o número destes clientes ascendia já a 1, 2 milhões2- vide 

Anexo II); 
 

- o volume de reclamações sobre qualidade de serviço no âmbito do acesso à 

Internet (Anexos III3 e V3) e de outros serviços de comunicações electrónicas 

(Anexo IV3). 

                                                 
2 Este número respeita a utilizadores que podem aceder à Internet em banda larga móvel e que o fizeram pelo menos 
uma vez desde o lançamento do serviço. Haverá, no entanto, que ter em consideração que apesar de, tal como no 
caso da banda larga fixa, a informação respeitar ao número de acessos disponíveis, no caso da banda larga móvel a 
heterogeneidade de tipos de acesso é maior, dados os equipamentos terminais utilizados (telemóveis, PDA´s, placas 
para portáteis, placas com ligação USB), à qual estarão associados diferentes padrões de utilização da Internet. 
 
3 Nos Anexos III e IV encontra-se informação relativa ao nº de reclamações recebidas no ICP-ANACOM sobre, 
respectivamente, qualidade do serviço de acesso à Internet e qualidade de outros serviços de comunicações 
electrónicas (em ambos os casos, a informação reporta aos anos de 2005 e 2006 e ainda ao período de 1 de Janeiro a 
30 de Setembro de 2007). Foi ainda possível obter informação um pouco mais actualizada relativamente ao nº de 
reclamações recebidas no ICP-ANACOM sobre a qualidade do serviço de acesso à Internet durante o ano de 2007 
(dados referentes ao período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007), a qual consta do Anexo V. No entanto, não 
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É de salientar que, no âmbito das respostas recebidas, foram suscitadas questões de 

natureza diversa, com destaque para as relacionadas com os seguintes aspectos: 

 

- a maior ou menor adequabilidade dos parâmetros a incluir no regulamento em 

apreço; 

 

- o facto de no projecto de alteração do regulamento submetido a consulta ser 

prevista a obrigatoriedade de, para diversos parâmetros, as empresas 

prestadoras divulgarem aos utilizadores os percentis 100 referentes ao níveis 

mínimos de desempenho registados no ano antecedente e ainda aos objectivos 

de desempenho propostos para oferta durante o ano em curso;   

 

- a obrigação (resultante da alínea b) do nº 2 e do nº 6 do artigo 7º do projecto de 

alteração do regulamento) de, para alguns dos parâmetros, ser obrigatória a 

divulgação,  nos contratos celebrados entre as empresas prestadoras e os seus 

clientes, da informação sobre os correspondentes objectivos de desempenho em 

termos de níveis mínimos de qualidade de serviço garantidos a cada cliente; 

 

- os tipos de acesso à Internet abrangidos pelo regulamento; 

 

- a própria fundamentação/necessidade de regulamentar a qualidade do serviço 

de acesso à Internet. 

 

No ponto seguinte é apresentada uma síntese das questões suscitadas pelos 

respondentes sobre estes aspectos bem como o entendimento do ICP-ANACOM 

sobre as mesmas.  

 

No ponto 3. apresentam-se as conclusões do presente relatório. 

 

                                                                                                                                            
está ainda disponível informação para esse período concernente a outros serviços de comunicações electrónicas, pelo 
que as comparações entre serviços apresentadas no presente relatório se baseiam na informação constante dos 
Anexos III e IV.    
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2. COMENTÁRIOS DAS ENTIDADES INTERESSADAS E ENTENDIMENTO 
DO ICP-ANACOM 

 

Apresentam-se seguidamente as principais questões suscitadas pelos respondentes à 

consulta sobre o projecto de extensão do RQS bem como o entendimento do ICP-

ANACOM sobre as mesmas. 

 

2.1. PARÂMETROS DE QUALIDADE DE SERVIÇO (PQS) PREVISTOS PARA APLICAÇÃO AO 

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 
 
A. Comentários recebidos 
 

- O Grupo PT refere, nomeadamente, que a versão actual do Regulamento 46/2005 

foi concebida para o serviço de acesso à rede telefónica pública em local fixo e 

para o serviço telefónico acessível ao público em local fixo, cujas características 

são substancialmente diferentes das do serviço de acesso à Internet. Este Grupo 

entende que estes são serviços com abordagens e obrigações regulatórias 

distintas e com enquadramentos comerciais também diversos, pelo que transpor 

os parâmetros de qualidade de serviço do STF para o serviço de acesso à Internet, 

como parece ser a intenção do ICP-ANACOM, não é a forma mais correcta de 

avaliar os níveis de desempenho daquele último. Por isso, também, o ETSI Guide 

apenas identifica um parâmetro de qualidade, associado à prestação do serviço de 

acesso à Internet – prazo de fornecimento do serviço. O Grupo PT conclui que 

sem prejuízo dos aspectos específicos referidos no âmbito de cada parâmetro 

previsto no projecto de decisão, em matéria de avaliação da qualidade do serviço 

de acesso à Internet, o Regulamento nº 46/2005 deverá basear-se nos seguintes 

pressupostos: 

.. Os PQS do serviço de acesso à Internet deverão resultar do documento ETSI 

EG 202 057 – V 1.2.1, sendo apenas considerado o PQS relativo ao prazo de 

fornecimento do acesso à Internet (PQS1); 

.. Todos os restantes PQS (PQS2 a PQS5), constantes do projecto de 

Regulamento, deverão ser fornecidos a título voluntário pelos prestadores de 

serviço de acesso à Internet. 
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 Este Grupo afirma também que, de acordo com o projecto de regulamento 

submetido a consulta, o documento orientador, ETSI EG 202 057-V1.2.1 (2005-

10), constitui a base dos parâmetros de qualidade de serviço (PQS) a disponibilizar 

pelos prestadores de serviços de acesso à Internet, e considera que o ICP-

ANACOM optou por definições e metodologias de cálculo de alguns dos PQS que 

se desviam daquele documento, sem claros benefícios para os utilizadores e com 

consequências negativas para os prestadores. Entende também que tais desvios 

deviam ser devidamente justificados pelo ICP-ANACOM e avaliado o seu impacto 

nas actividades dos prestadores e na relação com os clientes.  

 
- A OniTelecom entende não estar demonstrada a necessidade e/ou a oportunidade 

de fixação, medição e publicitação de um conjunto de indicadores para serviços de 

acesso à Internet substancialmente mais alargado que o relativo ao serviço de 

telefone em local fixo. Em particular, entende não estar devidamente 

fundamentada a necessidade de consideração dos parâmetros PQS4 e PQS5 no 

caso do acesso à Internet.  

 

- O Grupo SGC entende que o indicador PQS4 deve ser genérico para os serviços 

de call center e não específico para o serviço de acesso à Internet, dado que no 

seu entender este indicador dificilmente se consegue medir isoladamente para os 

serviços de Internet quando os operadores fornecem vários serviços e, 

principalmente, quando esses serviços são fornecidos no mesmo acesso, como é 

o caso da AR Telecom, no que se refere aos serviços triple play. 

 

- A DECO considera que um dos problemas mais recorrentes, relacionado com a 

prestação o serviço de acesso à Internet, se prende com a velocidade de acesso 

pelos consumidores - na maioria das vezes, muito longe de atingir a velocidade 

anunciada e contratada. Considera, desta forma, que seria extremamente positiva 

a introdução de, pelo menos, mais um parâmetro de qualidade do serviço 

prestado, nomeadamente referente à própria qualidade do serviço prestado 

(velocidade de acesso, falta de disponibilidade e interrupções do serviço) e 

consequente responsabilidade por incumprimento e indisponibilidade do serviço 

prestado (compensação pecuniária a atribuir ao cliente, de forma automática na 
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factura referente ao período seguinte, quando a impossibilidade de acesso ao 

serviço – interrupções – seja superior a determinado período de tempo a definir, 

em função de cada período de facturação). Para o efeito, é da opinião de que o 

serviço deverá ser considerado como indisponível sempre que o acesso não 

apresente velocidades próprias da banda larga (inferiores a 128 Kbps). No seu 

entender, tal PQS teria o mérito de, por um lado, obrigar as empresas ao 

cumprimento integral do serviço contratado perante o cliente, potenciando a sua 

eficiência interna e uma melhoria da qualidade do serviço, bem como contribuiria 

para a melhoria da imagem da empresa e simultaneamente diminuiria o nível de 

litigiosidade existente por incumprimento contratual.  

 

- A APRITEL entende que vale a pena estudar, em trabalho conjunto do ICP-

ANACOM e dos operadores e à luz do progresso dos trabalhos nesta área dos 

organismos europeus de normalização, em particular o ETSI, a viabilidade e 

oportunidade de consideração de outros parâmetros do serviço, nomeadamente 

disponibilidade, velocidades de acesso download e upload, latências, etc.   

 
- O Sr. João Rocha gostaria de ver reflectidos no projecto de regulamento, no 

âmbito da defesa dos consumidores, os seguintes aspectos: 

.. linha de avarias gratuita e com tempo de espera inferior a 15 minutos; 

.. informação aos clientes da necessidade de procederem à rescisão do anterior 

fornecedor. 

 

B. Entendimento do ICP-ANACOM 

 

O nº 2 do artigo 40º da LCE prevê que na definição dos parâmetros de qualidade dos 

serviços a medir a Autoridade Reguladora Nacional possa seguir o Anexo à mesma 

Lei, no qual é referido o documento do ETSI Guide EG 201 769-1 V1.1.1 (2000-04), 

“Speech Processing, Transmission and Quality Aspects: User related QoS parameter 

definitions and measurements; Part 1: Parameters for voice telephony service under 

the ONP Voice Telephony Directive 98/10/EC”.  

 

No entanto, os parâmetros de qualidade de serviço estabelecidos no Anexo 2 do 

projecto de regulamento submetido a consulta baseiam-se essencialmente, com 
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algumas adaptações, no documento ETSI EG 202 057-1 V1.2.1 (2005-10). Este 

documento corresponde à “Part 1: General” de um Guia do ETSI intitulado “Speech 

Processing, Transmission and Quality Aspects: User related QoS parameter definitions 

and measurements”. Esta Parte 1 contém parâmetros de qualidade de serviço que 

podem ser aplicáveis a qualquer serviço4.  

 

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

que o ICP-ANACOM tomou como principal referência na definição dos parâmetros 

previstos no Anexo 2 do projecto de regulamento, releva-se que na lei não se encontra 

determinada qualquer obrigação a esta Autoridade de seguir o disposto em qualquer 

Guia do ETSI ou outro documento. Não colhe por isso a pretensão de que quaisquer 

desvios ao EG deverão ser devidamente justificados/fundamentados. 

 

Não obstante, optou-se efectivamente nesta sede pelo recurso às regras do ETSI 

Guide EG 202 057-1 V1.2.1 (2005-10) por se entender útil, por uma questão de 

harmonização, a adopção de parâmetros gerais recomendados a nível internacional. 

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. 

 

Por outro lado, na selecção dos parâmetros aplicáveis ao serviço de acesso à Internet  

que foram incluídos no projecto de alteração do Regulamento nº 46/2005 foi 

entendimento do ICP-ANACOM que os mesmos deveriam procurar reflectir os 

problemas de qualidade de serviço mais frequentemente reportados pelos utilizadores 

no âmbito daquele serviço.  

 

Com efeito as reclamações que neste âmbito têm sido recebidas nesta Autoridade, 

têm incidido, nomeadamente, sobre as seguintes questões (ver Anexos III5 e V5 do 

                                                 
4 Nas Partes 2, 3 e 4 do mesmo Guia do ETSI são definidos adicionalmente alguns parâmetros relacionados com 

serviços específicos (respectivamente, “Voice Telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS”, “QoS 
parameters specific to mobile services” e “Internet Access”). 

 
5   Nos Anexos III e IV encontra-se informação relativa ao nº de reclamações recebidas no ICP-ANACOM sobre, 
respectivamente, qualidade do serviço de acesso à Internet e qualidade de outros serviços de comunicações 
electrónicas (em ambos os casos, a informação reporta aos anos de 2005 e 2006 e ainda ao período de 1 de Janeiro a 
30 de Setembro de 2007). Do Anexo V consta ainda informação um pouco mais actualizada relativamente ao nº de 
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presente relatório, que incluem designadamente informação sobre o número de 

reclamações recebidas directamente nesta Autoridade, bem como sobre o número de 

folhas de reclamações que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de 

Setembro, foram recebidas das entidades prestadoras): 

- facturação; 

- demoras/dificuldades na instalação/activação do serviço e na desactivação do 

serviço; 

- avarias frequentes (com ou sem interrupção do serviço) e demoras na respectiva 

reparação; 

- dificuldades no reporte de problemas/avarias aos serviços de apoio a clientes e 

no  tratamento dos mesmos pelos ISP’s; 

- alegadas divergências entre a velocidade de transmissão publicitada/contratada 

e a real (diferenciais na maior parte dos casos, além de significativos, também 

frequentes e/ou persistentes durante períodos de tempo consideráveis, 

particularmente em determinados horários); 

- existência de quebras de comunicação. 

 

O primeiro item atrás elencado (facturação) não foi reflectido nos parâmetros previstos 

no projecto de regulamento submetido a consulta. Recorde-se que aquando da 

definição dos parâmetros de qualidade de serviço aplicáveis ao STF foi inicialmente 

planeado incluir no Regulamento de Qualidade de Serviço o parâmetro “Queixas sobre 

incorrecções nas facturas”. No entanto, em Maio de 2005, por ocasião da aprovação 

do Regulamento nº 46/2005, que estabeleceu os parâmetros aplicáveis ao STF, optou-

se por adiar a inclusão de tal parâmetro. Com efeito, à data previa-se que a 

implementação da ORLA (oferta de realuguer da linha de assinante) iria implicar 

alterações ao nível das regras existentes no âmbito da facturação e da apresentação 

de reclamações sobre as facturas. No presente projecto de alteração do mesmo 

regulamento, tal parâmetro continuou a não ser previsto por se ter então considerado 

                                                                                                                                            
reclamações recebidas no ICP-ANACOM sobre a qualidade do serviço de acesso à Internet durante o ano de 2007 
(dados referentes ao período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007). No entanto, não está ainda disponível 
informação para esse período concernente a outros serviços de comunicações electrónicas, pelo que as comparações 
entre serviços apresentadas no presente relatório se baseiam na informação constante dos Anexos III e IV. 
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que o processo de implementação da ORLA não estava ainda suficientemente 

estabilizado.  

 

Em relação aos segundo e terceiro items atrás elencados, os mesmos foram em boa 

parte reflectidos, respectivamente, nos parâmetros PQS1 e PQS2 constantes do 

Anexo 2 do projecto de regulamento submetido a consulta. Por outro lado, foi 

efectivamente no caso do serviço de acesso à Internet e do STF que as reclamações 

sobre estes dois items recebidas no ICP-ANACOM em 2006 e durante os três 

primeiros trimestres de 2007 foram mais frequentes.  

 

Quanto ao quarto item, o parâmetro PQS3 traduz também em boa medida os 

problemas relacionados com a vertente “dificuldades no tratamento das avarias”. Já os 

parâmetros PQS4 e PQS5 pretenderam reflectir, respectivamente, as seguintes 

vertentes deste quarto item: 

a) as dificuldades que vêm sendo reportadas a esta Autoridade no contacto com os 

serviços telefónicos de apoio ao cliente (no âmbito de avarias ou outros problemas) 

disponibilizados pelos prestadores de serviços de acesso à Internet; 

b) a demora no tratamento de reclamações (sobre avarias e outros problemas) e de 

pedidos de informação no âmbito do serviço de acesso à Internet.  

 

No entanto, apesar de o ICP-ANACOM ter vindo a receber um número significativo de 

reclamações sobre as dificuldades mencionadas em a), não dispõe presentemente de 

estatísticas rigorosas sobre as mesmas. Na realidade, a melhor aproximação a este 

número corresponde ao número de reclamações directas6 que no Anexo III e no 

Anexo V do presente relatório são apresentadas no âmbito da classificação 

“Atendimento ao cliente” mas que, à partida, poderão abranger dificuldades no 

contacto com serviços de apoio ao cliente que não os telefónicos, nomeadamente 

presenciais ou prestados por via electrónica. Por outro lado, temos vindo a constatar 

que, nomeadamente no caso do STF (ver Anexo IV7), em 2006 e durante os três 

                                                 
6 Já as “folhas de reclamação”, à partida, respeitam essencialmente a reclamações referentes ao serviço de 
atendimento presencial. 
 
7 Os dados sobre reclamações referentes a “outros serviços de comunicações electrónicas” (constantes do Anexo IV) 
respeitam ao período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007, pelo que devem ser comparados com os dados 
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primeiros trimestres de 2007 existiu também um número significativo de reclamações 

directas com uma classificação equivalente (já no âmbito do serviço de distribuição de 

televisão por cabo e do serviço telefónico móvel, o número de reclamações sobre 

demora no atendimento ao cliente é também elevado mas respeita essencialmente a 

folhas de reclamação que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 156/2005, têm vindo a ser 

enviadas a esta Autoridade pelas empresas prestadoras). Desta forma, o número de 

reclamações sobre dificuldades no contacto com os serviços telefónicos de apoio ao 

clientes disponibilizados pelos prestadores, nomeadamente, do STF poderá, 

inclusivamente, ser tão ou mais significativo que no caso do serviço de acesso à 

Internet e não ser menos justificativo da implementação do parâmetro PQS4. A 

acrescer a este facto, reconhece-se a efectiva dificuldade na medição deste parâmetro 

especificamente para o serviço de acesso à Internet, já que os serviços telefónicos de 

apoio ao cliente são frequentemente comuns a vários serviços, nomeadamente no 

caso de ofertas dual play ou triple play.  

 

Neste contexto, considera-se que: 

 

- a introdução do parâmetro PQS4 deve ser precedida de uma monitorização mais 

rigorosa do número de reclamações que, no âmbito dos diferentes serviços de 

comunicações electrónicas, forem recebidas nesta Autoridade especificamente 

sobre dificuldades no contacto com os serviços telefónicos de apoio ao cliente 

disponibilizados pelos prestadores; 

 

- em caso de futura inclusão no RQS, o mesmo parâmetro deverá ser adaptado por 

forma a contemplar as situações de serviços de apoio ao cliente comuns a vários 

serviços; assim sendo, este parâmetro não deve ser, de momento, considerado, 

sem prejuízo de poder esta Autoridade vir, eventualmente, a equacionar proceder 

à sua definição a título de parâmetro de qualidade de serviço de carácter geral e 

não de parâmetro específico para o serviço de acesso à Internet. 

 

Por outro lado, as estatísticas sobre as reclamações atrás mencionadas em b), 
correspondem ao número de reclamações que no Anexo III e no Anexo V do presente 

                                                                                                                                            
sobre reclamações do serviço de acesso à Internet respeitantes a idêntico período (constantes do Anexo III) e não com 
os constantes do Anexo V (respeitantes ao período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007). 
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relatório são apresentadas, para 2006 e para os três primeiros trimestres de 2007, no 

âmbito da classificação “Assistência ao cliente – Demora”, sendo este número 

efectivamente significativo para o serviço de acesso à Internet. No entanto, atendendo 

a que: 

 

- em 2006 e durante os três primeiros trimestres  de 2007, no caso do serviço 

telefónico móvel, do STF e do serviço de distribuição de televisão por cabo (ver 

Anexo IV), foi também recebido no ICP-ANACOM um número significativo de 

reclamações com uma classificação equivalente, nomeadamente respeitantes a 

folhas de reclamação que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 156/2005, são enviadas a 

esta Autoridade pelas empresas prestadoras;  

- as avarias, os problemas associados ao fornecimento de ligação inicial/instalação e 

ainda a facturação foram em 2006 e durante os três primeiros trimestres de 2007 os 

assuntos que, no caso do serviço de acesso à Internet, mais frequentemente foram 

directa ou indirectamente reclamados junto do ICP-ANACOM; no entanto, os 

parâmetros PQS3 e PQS1 do anexo 2 do projecto de regulamento medem já o 

tempo associado à resolução dos dois primeiros problemas referidos e em relação 

ao terceiro se poderá eventualmente, em fase subsequente, equacionar a definição 

do parâmetro “Queixas sobre incorrecções nas facturas”; 

- seria conveniente recolher informação complementar sobre o número de 

reclamações referentes a demoras na resposta/tratamento de outros tipos de 

problemas que não os reflectidos nos parâmetros PQS1 e PQS3 do anexo 2 do 

projecto de regulamento; 

 

o parâmetro PQS5 deve ser também, de momento, retirado do Anexo 2 do RQS, 

podendo esta Autoridade vir eventualmente a equacionar proceder, após a recolha de 

alguma informação complementar, à análise da oportunidade da sua definição a título 

de parâmetro de qualidade de serviço de carácter geral e não de parâmetro específico 

para o serviço de acesso à Internet. 

 

Quanto aos dois últimos items atrás mencionados (“alegadas divergências entre a 

velocidade de transmissão publicitada/contratada e a real” e “quebras de 

comunicação”), refira-se que, previamente à aprovação do projecto de regulamento 
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submetido a consulta, o ICP-ANACOM equacionou a possibilidade de introduzir no 

respectivo Anexo 2 não só os parâmetros previstos no mesmo como também alguns 

parâmetros técnicos, específicos do serviço de acesso à Internet e definidos na Parte 

4 do já referido Guia do ETSI intitulado “Speech Processing, Transmission and Quality 

Aspects: User related QoS parameter definitions and measurements”8 (ex: tempo de 

log-in, a percentagem de log-ins bem sucedidos, as velocidades de transmissão 

download e upload e a percentagem de transmissões de dados não conseguidas). 

 

No entanto, optou-se por não considerar tais parâmetros no projecto de alteração de 

regulamento. Com efeito, à data, a experiência a nível internacional, em termos de 

implementação de parâmetros associados ao desempenho da rede era muito 

incipiente. Por outro lado, tendo o ICP-ANACOM efectuado, anteriormente à 

aprovação do projecto de regulamento submetido a consulta, uma análise preliminar 

desta questão, concluiu que: 

- a medição dos parâmetros associados ao desempenho da rede definidos pelo EG 

202 057-4 (EG) poderia exigir, da parte das empresas prestadoras, a implementação 

de sistemas de teste complexos e bastante onerosos face ao benefício retirado pelos 

utilizadores, uma vez que, sendo estes parâmetros limitados à rede de acesso, não 

traduzem a qualidade “end to end” e não correspondem, como tal, ao percepcionado 

pelos utilizadores; com efeito, a qualidade de serviço (ex: velocidade de transmissão 

oferecida) tal como é percebida pelos utilizadores finais é influenciada não apenas 

pelo acesso à Internet (da responsabilidade da empresa prestadora) mas também 

por factores não traduzidos pelos parâmetros técnicos definidos pelo EG 202 057-4 

(EG), como o próprio equipamento do utilizador, a rede core Internet, os 

congestionamentos atribuíveis aos websites a que acedem (da responsabilidade dos 

fornecedores de conteúdos), etc. 

- esta análise careceria, no entanto, de maior maturação, considerando-se que seria 

nomeadamente relevante aguardar pelos desenvolvimentos que neste domínio 

começavam então a registar-se em alguns países, designadamente em Espanha.  

 

Presentemente, o ICP-ANACOM entende que a opção de exclusão dos parâmetros 

associados ao desempenho da rede se mantém válida. Com efeito, esta Autoridade 

                                                 
8 ETSI Guide EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10). 
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considera ser prudente continuar, de momento, a acompanhar os desenvolvimentos 

verificados, em outros países, no âmbito da implementação daquele tipo de 

parâmetros, por forma a avaliar devidamente as dificuldades inerentes ao processo 

bem como os benefícios dele decorrentes para os utilizadores finais. Actualmente em 

Espanha, entre os nove parâmetros que, de acordo com a Orden ITC/912/2006, 
deveriam ser medidos pelas empresas prestadoras deste serviço, incluem-se também 

parâmetros associados ao desempenho da rede. A medição dos parâmetros de 

qualidade de serviço regulamentados para o serviço de acesso à Internet foi iniciada 

em Janeiro de 2007, pelo que os primeiros dados estariam, à partida, disponíveis em 

Abril de 2007. Não obstante tal medição ter sido efectivamente iniciada, apenas no 4º 

trimestre de 2007 algumas empresas prestadoras do serviço passaram a disponibilizar 

no respectivo sítio alguma informação (referente aos 1º e 2º trimestres de 2007). A 

SETSI (Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Informacíon) apenas iniciou também recentemente a divulgação no seu próprio sítio de 

informação sobre níveis médios de qualidade de serviço calculados com base nas 

medições efectuadas por várias empresas prestadoras deste serviço bem como 

listagem dos links onde as mesmas disponibilizam a respectiva informação individual. 

 

Não obstante, o ICP-ANACOM reconhece ser esta uma área em que existe, à partida, 

um potencial de melhoria em termos da qualidade de serviço disponibilizada aos 

utilizadores e da informação prestada sobre a mesma. Desta forma, esta Autoridade 

irá implementa outras acções neste domínio, encontrando-se já, nomeadamente, em 

curso a reedição do estudo sobre “Avaliação do Serviço de Acesso à Internet” 

realizado pela primeira vez em 2005, e cuja divulgação de resultados contribuirá para 

uma melhoria da informação disponibilizada aos utilizadores sobre a qualidade deste 

serviço, designadamente em termos de desempenho da rede. 

 

Face às sugestões recebidas de alguns respondentes relativamente à 

responsabilização, através do RQS, das empresas prestadoras perante o cliente pelo 

incumprimento de determinados níveis de desempenho a estabelecer em termos de 

velocidade, falta de disponibilidade e interrupções do serviço, bem como à criação de 

uma linha de avarias gratuita e com tempo de espera inferior a 15 segundos, será de 

clarificar que a Lei nº 5/2004 e a Directiva de Serviço Universal não conferem ao ICP-

ANACOM margem para a fixação de quaisquer objectivos de desempenho associados 
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aos parâmetros de qualidade de serviço estabelecidos ao abrigo do artigo 40º da 

referida Lei. Tal possibilidade é apenas prevista em relação ao prestador de serviço 

universal e, mesmo neste caso, havendo incumprimento dos objectivos estabelecidos 

as sanções não revertem a favor do cliente. Com efeito, qualquer compensação 

pecuniária ao cliente apenas poderá ser obtida por via contratual.  

 
2.2. DEPENDÊNCIA DAS OFERTAS GROSSISTAS DA PT/ ESTABELECIMENTO DE PERCENTIS 

100 REFERENTES A NÍVEIS MÍNIMOS DE DESEMPENHO  
    
A. Comentários recebidos 
 
Diversos respondentes invocam que a qualidade do serviço de acesso à Internet 

disponibilizada aos utilizadores finais depende em larga medida das ofertas grossistas 

da PT Comunicações. Alguns deles contestam a consideração no regulamento de 

parâmetros de qualidade de serviço definidos a título de percentis 100 respeitantes a 

níveis mínimos de qualidade de serviço, quando estes não se encontram definidos a 

nível grossista: 

 

- A APRITEL considera que o serviço de acesso à Internet em Portugal ainda está 

significativamente dependente das várias ofertas grossistas do operador histórico. 

Os operadores com mais infra-estrutura própria e, em menor grau, aqueles que 

operam em acesso directo sobre infra-estrutura alugada, têm melhores condições 

para gerir a qualidade do serviço prestado que os operadores mais dependentes 

de ofertas grossistas (nomeadamente os que assentam as suas ofertas no serviço 

grossista ADSL da PT). Essa situação faz com que os operadores alternativos que 

utilizam uma oferta grossista possam ficar reféns de uma qualidade de serviço que 

não é controlada por si mas precisamente pelo seu principal rival no retalho. Neste 

contexto, a APRITEL entende não haver ainda condições para impor sobre todos 

os prestadores de acesso um Regulamento de Qualidade de Serviço que conduz à 

publicação de indicadores susceptíveis de provocar um efeito contraproducente 

justamente no mercado que se pretende desenvolver, aliás, com a séria 

possibilidade de se criar no utilizador final a convicção errada da falta de 

Qualidade de Serviço nos operadores alternativos, quando na prática nem todos 

os factores que concorrem para essa avaliação estão totalmente definidos ou 
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implementados, em concreto na oferta grossista. Esta Associação reafirma 

também a importância de gerir a qualidade do serviço de acesso Internet, sendo 

para tal fundamental implementar um sistema de medida interligado e homogéneo 

de plataforma para plataforma. Nesse sentido, a APRITEL defende que seja 

adoptada uma abordagem de montante para jusante, isto é, que se comecem por 

estabelecer critérios e regras para os serviços base da rede antes de evoluir para 

a interface com o cliente final. Desta forma, recomenda que se faça previamente 

uma profunda revisão nos indicadores de serviço das Ofertas grossistas do 

operador histórico, para permitir aos operadores “retalhistas” a possibilidade de 

comprar qualidade de serviço, antes de se implementar um Regulamento de 

qualidade de serviço de acesso a retalho como o agora proposto pelo ICP-

ANACOM. Este sistema de gestão da qualidade de serviço, para ser eficaz, deve 

ser coerente ao longo dos elos da cadeia de valor do sector e homogéneo em 

termos transversais, pelo que a sua implementação deve ser iniciada com a 

revisão das ofertas grossistas de utilização da rede básica e evoluir downstream, 

assegurando aos operadores que estão a jusante a possibilidade de adquirir 

qualidade de serviços aos operadores a montante, até à interface com o cliente 

final, com níveis compatíveis com as ofertas de retalho do operador incumbente. A 

APRITEL considera, desta forma, que a aprovação das alterações ao 

Regulamento n.º 46/2005 só deverá ter lugar após estarem devidamente 

implementadas as condições anteriormente mencionadas. 

  

 - A OniTelecom salienta que o argumento da necessidade de comparabilidade dos 

valores medidos parece ignorar a situação de desvantagem em que estão 

colocados os prestadores alternativos, uma vez que estão dependentes de ofertas 

grossistas que apresentam, nomeadamente no caso da OLL, objectivos medíocres 

de qualidade de serviço fixados em 2001 e cuja revisão tem solicitado ao ICP-

ANACOM. Neste quadro, entende que a aplicação deste Regulamento só deverá 

ocorrer depois de uma revisão aprofundada dos indicadores das ofertas grossistas 

(OLL e Rede ADSL PT) que consagre a esse nível parâmetros e objectivos 

compatíveis com o que se pretende atingir a nível retalhista, assegurando-se, 

através de auditorias dos desempenhos do operador incumbente e da publicação 

de KPIs diferenciados para as empresas do grupo PT e para os prestadores 

alternativos, o pleno respeito do princípio da não discriminação.  
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 A empresa refere constatar, por outro lado, uma aproximação que diverge 

substancialmente da seguida pelo próprio órgão europeu de normalização – o 

ETSI – nomeadamente quanto à inclusão de valores máximos dos indicadores 

(percentil 100) e à abrangência indiscriminada de serviços baseados em acesso 

indirecto (através da oferta grossista Rede ADSL PT) ou acesso directo (suportado 

em OLL ou infra-estruturas próprias). Entende que a consideração de valores 

máximos contraria toda a lógica seguida neste tipo de indicadores e que se destina 

a excluir situações pontuais e muito excepcionais, incontroláveis e imprevisíveis e 

que é aliás a adoptada genericamente nas ofertas grossistas, não vendo aliás 

como é que os prestadores alternativos podem definir objectivos de valores 

máximos a nível de retalho quando eles não existem de todo a nível grossista. 

Salienta que, a este nível, existem normalmente valores associados a percentis de 

90 ou 95% e, apenas e nalguns casos, valores médios globais para 100% das 

ocorrências. 

 

- O Grupo PT entende que a inclusão de percentis 100 não deve ser considerada na 

medição dos parâmetros previstos no Anexo 2 do projecto de regulamento, os 

quais tratando-se de valores máximos, estarão sujeitos a variações que dependem 

de factores de difícil controlo, geralmente associados a excepções, cuja 

responsabilidade poderá ser de determinação subjectiva. Neste particular, 

considera que se deverá recorrer ao ETSI Guide, medindo os parâmetros nos 

percentis estabelecidos neste documento, que apresentam maior consistência 

estatística. 

 

- A Sonaecom considera que a publicação de indicadores de qualidade para este 

serviço impõe uma ainda maior urgência sobre o regulador no sentido de introduzir 

as alterações necessárias às ofertas grossistas do Grupo PT que influenciam de 

forma directa a performance dos seus concorrentes. No seu entender, tanto a 

ORALL como a oferta Rede ADSL.PT e a própria ORCA deverão ser sujeitas a um 

mais intenso escrutínio regulamentar de forma a assegurar que possuem os 

mecanismos necessários à garantia de processos eficientes. Neste aspecto em 

particular, refere assumirem especial relevância as propostas já veiculadas pela 

Sonaecom no âmbito destas ofertas, destacando-se as conexas com as alterações 

necessárias a introduzir no processo de activação, nos níveis de serviço de pós 
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venda (incluindo valores máximos e a totalidade das ocorrências) e no sistema de 

penalizações a aplicar por incumprimento dos parâmetros de qualidade definidos. 

Saudando a introdução de níveis de serviço para 100% das ocorrências, a 

Sonaecom estranha que esta medida seja implementada no mercado retalhista 

sem que, antes, uma metodologia equivalente esteja disponível no mercado 

grossista. Relativamente às ofertas grossistas em que se suporta o grosso das 

ofertas retalhistas de banda larga hoje disponíveis no mercado, acrescenta que no 

caso da ORALL e da ORCA (que, embora em menor medida, também suporta este 

tipo de ofertas) os níveis de serviço disponibilizados aos operadores alternativos 

não abrangem 100% das ocorrências nem, na maior parte dos casos, abrangem 

valores máximos. No caso referente à Rede ADSL.PT, a situação é similar pois 

embora existam prazos de reparação para 100% das ocorrências, apenas se 

aplicam a valores médios.  

 Assim, considera que, antes da entrada em vigor da nova versão do Regulamento 

n.º 46/2005, é essencial que o regulador introduza, nas ofertas grossistas atrás 

referidas, as alterações necessárias para assegurar que não se verifica um 

esmagamento da capacidade competitiva, ao nível retalhista, dos beneficiários 

destas ofertas. No seu entender, tal só será possível com a adopção, no nível de 

serviço básico de cada uma destas ofertas, de um SLA que contemple prazos 

máximos para a totalidade dos indicadores de qualidade (activação de serviço e 

reparação de avarias). Tais indicadores são uma condição necessária à entrada 

em vigor da presente proposta de Regulamento. 

 

- A Vodafone salienta que o ICP-ANACOM não pode, nem deve, ignorar o grau de 

dependência entre a capacidade de fornecer serviços de acesso à Internet por 

parte de “operadores alternativos” e a prestação de serviços grossistas por parte 

do operador incumbente. Neste sentido, previamente à entrada em vigor da 

alteração ao regulamento em apreço, considera que o ICP-ANACOM deverá 

assegurar, na oferta grossista da PT Comunicações, níveis de qualidade 

compatíveis com os parâmetros fixados. Defende, ainda, que a entrada em vigor 

da revisão do Regulamento nº 46/2005 deverá ser condicionada pela adequação 

dos parâmetros de qualidade impostos nas ofertas grossistas do operador 

incumbente. 
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- O Grupo SGC entende que as ofertas grossistas em que se suportam as soluções 

de acesso via infra-estruturas de terceiros não permitem ainda aos outros 

operadores terem um controlo adequado sobre os níveis de serviço que se 

pretendem medir no retalho.  

 

 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 

 

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

conforme já referido no entendimento sobre o assunto exposto no ponto 2.1., releva-se 

que não existe nenhuma obrigação legal imposta ao ICP-ANACOM de seguir o 

disposto em qualquer Guia do ETSI ou outro documento, pelo que apesar de esta 

Autoridade ter optado por recorrer às regras do ETSI Guide EG 202 057-1 V1.2.1 

(2005-10), tal não invalidou, sempre que justificado, a adopção no projecto de 

regulamento submetido a consulta de algumas soluções que se entenderam mais 

exequíveis ou vantajosas, nomeadamente do ponto de vista da defesa dos interesses 

do utilizador final.  

 

O estabelecimento de objectivos de desempenho a nível grossista para 100% dos 

casos não se afigura ser condição necessária para o estabelecimento de objectivos de 

desempenho no retalho também para 100% dos casos. Na realidade, as empresas 

prestadoras poderão sempre optar por estabelecer para a totalidade das ocorrências 

objectivos de desempenho menos ambiciosos, a nível retalhista, por forma a minorar o 

risco de incumprimento e a que, simultaneamente, o cliente não crie falsas 

expectativas em relação à qualidade mínima de serviço que lhe é assegurada em toda 

e qualquer situação. Com efeito, como já referido, muitas das reclamações que vêm 

sendo recebidas no ICP-ANACOM prendem-se com o desconhecimento ou um 

conhecimento insuficiente, por parte dos clientes, da qualidade de serviço praticada 

pelas empresas, tomando nomeadamente como garantidos níveis de qualidade 

apenas potencialmente atingíveis ou apenas verificáveis em termos médios.  
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No entanto: 

- apesar de esta Autoridade continuar a receber um número significativo de 

reclamações sobre a qualidade de serviço no âmbito do acesso à Internet, tem 

vindo a constatar que muitas das empresas prestadoras não estão ainda a seguir 

aquilo que, em termos de informação sobre qualidade de serviço a disponibilizar 

aos utilizadores finais, é definido/recomendado nas deliberações do ICP-ANACOM  

referentes às “Linhas de orientação sobre o conteúdo mínimo a incluir nos 

contratos para a prestação dos serviços de comunicações electrónicas”9 (vide 

http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=208622) e ao “Objecto e forma 

de disponibilização ao público das condições de oferta e de utilização de serviços 

de comunicações electrónicas10” (vide 

http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=232664), sendo que nos parece 

existir espaço para alcançar neste âmbito melhorias significativas;  

- entende-se, neste contexto, que o estabelecimento da obrigação de as empresas 

divulgarem informação sobre objectivos de desempenho para percentis 100 a nível 

retalhista sem que estejam previamente definidos parâmetros compatíveis a nível 

grossista apenas deve ser equacionada uma vez esgotada a possibilidade de se 

conseguir uma melhor informação/defesa dos clientes por via de um efectivo 
                                                 

9 Nesta deliberação é, entre outros aspectos, referido que: 

 - o contrato deve fixar claramente os níveis de qualidade que o prestador de serviço se compromete a assegurar 
perante cada um dos seus clientes, ou seja, os níveis mínimos (objectivos) de qualidade de serviço a que o cliente 
tem direito e cuja violação determinará o pagamento de uma indemnização ou reembolso. 

-atendendo a que os prestadores de serviços têm suscitado dúvidas sobre os parâmetros relativamente aos quais 
devem fixar níveis de qualidade, o ICP-ANACOM sugere no Anexo I alguns parâmetros, o que não invalida que os 
prestadores incluam outros indicadores que entendam pertinentes. 

-caso a empresa prestadora do serviço não queira oferecer ou obrigar-se a assegurar qualquer qualidade de serviço 
deve esta informação ser veiculada no contrato.   

 

10 Nesta deliberação é, entre outros aspectos, referido que deve ser publicitada e divulgada informação relativa aos 
níveis de qualidade que o prestador de serviço se compromete a assegurar perante o seu cliente, ou seja, os níveis 
mínimos de qualidade de serviço a contratar com o cliente e cuja violação determinará que lhe seja paga uma 
indemnização ou reembolso, constando no Anexo da mesma deliberação uma lista de alguns parâmetros sugeridos 
para utilização pelas empresas.  
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seguimento pelas empresas prestadoras do que, em termos de informação sobre 

qualidade de serviço, é definido/recomendado nas deliberações do ICP-ANACOM  

Desta forma, considera-se que, de momento, não deve constar do regulamento, no 

âmbito do serviço de acesso à Internet, a obrigação de estabelecimento de objectivos 

de desempenho, para percentis 100, relativos a cada ano em curso, podendo ser 

justificado adoptar a abordagem presentemente prevista no RQS em relação às 

empresas prestadoras do serviço telefónico fixo. Recorde-se que para estas empresas 

o RQS fixa a obrigação de informação sobre os níveis mínimos (ou níveis médios, no 

caso de alguns parâmetros) propostos para oferta aos clientes em determinada 

percentagem das ocorrências, sendo que esta é variável, consoante os parâmetros, 

mas sempre inferior a 100.  

 

Desta forma, na perspectiva de que as empresas tomarão, por sua iniciativa, a decisão 

de tornar mais clara e útil, do ponto de vista dos clientes/utilizadores, a informação 

sobre a qualidade de serviço que efectivamente oferecem, evitando nomeadamente a 

criação de falsas expectativas sobre os níveis mínimos e médios de desempenho 

disponibilizados, esta Autoridade continuará, por enquanto, apenas a acompanhar a 

evolução registada relativamente: 

- ao grau de satisfação dos clientes (por via, nomeadamente, da monitorização do 

número de reclamações neste domínio e de inquéritos ao consumo); 

- à forma como as empresas prestadoras informam os utilizadores sobre a qualidade 

de serviço que oferecem; 

- aos termos em que os interesses dos utilizadores são salvaguardados 

contratualmente no que respeita à qualidade de serviço que lhes é assegurada. 

 

2.3. TIPOS DE ACESSOS ABRANGIDOS  
 
A. Comentários recebidos 
 

- O Grupo SGC afirma que, face à divisão que, no anexo 2 do projecto de 

regulamento, se pretende para os indicadores entre acessos fixos e acessos 

wireless, os acessos wireless se referem às ligações sem fios até ao CPE de 

cliente e que portanto funcionam praticamente com provisão tipo plug&play. A 
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empresa considera que no caso de uso de tecnologia FWA com antena de 

recepção partilhada e em que a instalação de cliente é idêntica à de uma rede de 

acesso em cabo, tratar-se-á de acessos “fixos”. 

- O Grupo PT salienta que o universo dos serviços de acesso à Internet em banda 

larga apresenta muitas variantes, quer sob o ponto de vista do mercado 

endereçado (residencial ou empresarial), quer sob o ponto de vista da tecnologia 

de suporte (ADSL, Cable Modem, Móvel, Nómada, Wi-Fi, etc), com maior ou 

menor grau de mobilidade. Relativamente a este aspecto, destaca os prestadores 

de serviços de acesso à Internet com soluções wireless, pelo facto de se tratar de 

um negócio emergente, num mercado ainda de reduzida dimensão quer em 

volume de clientes/utilizadores e em tráfego, quer na sua estrutura de rede, 

entendendo que, em particular, o serviço de acesso prestado em hotspots Wi-Fi 

não deve ser abrangido pelo Regulamento em apreço, uma vez que se trata de 

uma tecnologia rádio que, por ser isenta de licenciamento, não beneficia de 

protecção. Refere ainda que este tipo de acesso é prestado esporadicamente a 

internautas que se encontram de passagem pela zona de cobertura de um 

determinado hotspot. 

- A Sonaecom considera que a inclusão dos serviços de acesso à Internet em banda 

estreita poderá trazer sérias distorções às conclusões do relatório dos níveis de 

qualidade de serviço, na medida em que os problemas de qualidade nestes casos 

são bastante díspares dos associados aos acessos de banda larga. 

Adicionalmente, destaca o facto de a qualidade deste serviço estar 

intrinsecamente associada à qualidade do serviço fixo de telefone que lhe serve de 

suporte o qual, no caso dos operadores alternativos, não está no seu controlo 

directo. Assim, se no caso dos serviços de acesso à Internet de débito superior a 

128 kbps os parâmetros medidos espelham a qualidade do serviço efectivamente 

prestado pelos operadores alternativos, no presente caso somente será possível 

apresentar valores que, tendencialmente, não estão na esfera de controle do 

operador alternativo e que, por isso, não lhe serão tendencialmente ou plenamente 

imputáveis. Neste contexto, e atendendo ainda à forte tendência de diminuição da 

importância deste tipo de acesso, propõe a sua exclusão do âmbito do presente 

Regulamento.  
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- A Media Capital considera que o projecto de Regulamento, na sua forma e 

conteúdo, parece ter como preocupação predominante os acessos à Internet em 

Banda Larga, sendo esta orientação justificada pelo facto de estes estarem em 

franco crescimento e representarem actualmente a esmagadora maioria do 

mercado. No entanto, apesar de justificadamente se centrar nos acessos de Banda 

Larga, o projecto abrangerá, uma vez aprovado, todo o mercado de prestação de 

serviços de acesso à Internet e não só os acessos de Banda Larga. Daqui resulta, 

no seu entender, uma fraca adequação aos outros tipos de acesso, como é o caso 

do acesso em Banda Estreita, que se reflecte na formulação de indicadores de 

qualidade de serviço inapropriados. Acrescenta que o serviço oferecido pelo Grupo 

Media Capital que ficará abrangido pelo presente projecto de Regulamento, é 

precisamente o de acesso à Internet em Banda Estreita (acesso IOL) com débitos 

na ordem dos 64 Kbps, o qual está claramente em desuso (variação negativa de 

29% na comparação entre o 2º trimestre de 2006 e o seu homólogo de 2005)11, e 

apresenta algumas especificidades: 

.. sustenta-se, em primeira instância, na PSTN, ao abrigo da PRAI; 

.. na grande maioria dos casos é de auto instalação, concretizada on line; 

.. pela sua natureza não há lugar a desfasamento temporal entre o momento de 

activação do serviço e a  sua efectiva disponibilização. 

  

 Do exposto, refere considerar importante a adequação dos parâmetros de 

qualidade identificados ao acesso em Banda Estreita, através da 

reformulação/simplificação dos mesmos (por exemplo, o parâmetro “PQS1- prazo 

de fornecimento de acesso à Internet” - é pouco adequado na medida em que o 

acesso em banda estreita é auto-instalado, sem a intervenção directa do prestador 

e sem desfasamento temporal entre o pedido e a efectiva activação do serviço).  

 

- A OniTelecom entende que, face ao decréscimo acentuado que apresenta (cerca 

de 40% no último ano) e ao reduzido número de reclamações que sobre ele 

haverá, deve ser excluído o serviço de “dial up”. Considera que devem igualmente 

                                                 
11 Fonte: ICP-ANACOM -Informação Estatística dos Serviços de Transmissão de Dados - 2º Trimestre de 2006. 
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ser excluídos os serviços de acesso dedicado no âmbito de VPNs, face ao seu 

âmbito (redes privativas) e mercado endereçado (sector “corporate”). 

 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O ICP-ANACOM confirma estar correcta a interpretação do Grupo SGC sobre quais os 

acessos wireless a que se referem, nomeadamente, as notas que no Anexo 2 do RQS 

respeitam ao PQS1. Com efeito, os acessos wireless em questão correspondem a 

soluções rádio para acesso fixo à Internet. 

 

Por outro lado, considerando que: 

 

- o número de clientes de acesso à Internet através da tecnologia ADSL e através 

de cabo coaxial constituíam, no final do 3º trimestre de 2007 (Anexo II), 
respectivamente, 58,0% e 34,9% do total de clientes do serviço de acesso fixo à 

Internet, sendo também no âmbito deste tipo de acessos que o ICP-ANACOM 

recebeu, em 2006 e durante os três primeiros trimestres de 2007, o volume mais 

significativo de reclamações referentes a  este serviço (Anexo III12);  
 
- contrariamente ao que se verifica com os acessos em banda larga, os acessos 

dial-up têm apresentado uma tendência de decréscimo acentuado; com efeito, 

entre o final de 2002 e o final do 3º trimestre de 2007 o número de clientes 

detentores deste tipo de acessos diminuiu 73,1%, tendo o respectivo peso no 

número total de clientes do serviço de acesso fixo à Internet passado, entre o 

início e o fim deste período, de 60,8% para 6,5%%; o peso relativo destes 

clientes no número total de clientes do serviço de acesso à Internet (incluindo 

clientes de banda larga móvel), era de 3,8% no final do 3º trimestre de 2007; 

 
- por outro lado, o número de reclamações recebidas, em 2006 e durante os três 

primeiros trimestres de 2007, sobre qualidade de serviço no âmbito dos acessos 

dial-up não foi significativo (Anexo III13);  

                                                 
12  No período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007, foi também no âmbito deste tipo de acessos que o ICP-
ANACOM recebeu o volume mais significativo de reclamações (vide Anexo V). 
13 Este facto foi igualmente verificado no período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007 (vide Anexo V). 
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- o serviço de acesso Internet prestado através de acessos dial-up se suporta 

efectivamente no serviço telefónico fixo, no âmbito do qual não só existem já 

parâmetros de qualidade de serviço estabelecidos, como se encontram mesmo 

definidos pelo ICP-ANACOM objectivos de desempenho a cumprir pelo prestador 

de serviço universal; estes objectivos de desempenho, ainda que aplicáveis 

apenas ao prestador de serviço universal, acabam por constituir uma referência 

para as restantes empresas prestadoras de STF, influenciando significativamente 

os respectivos padrões de qualidade de serviço e subsequentemente também a 

qualidade do serviço de acesso à Internet prestado através de acessos dial-up; 

 
- com excepção das ofertas de banda larga baseadas na tecnologia de terceira 

geração móvel, lançadas em 2004 e que têm vindo, como já referido, a conhecer 

um desenvolvimento muito significativo, os serviços de acesso à Internet com 

soluções rádio são, nas suas diversas configurações (acesso móvel, nómada, 

portátil ou fixo), um negócio emergente; por outro lado, mesmo no caso das 

ofertas de banda larga baseadas na tecnologia de terceira geração móvel, o 

número de reclamações recebidas, em 2006 e durante os três primeiros 

trimestres de 2007, sobre qualidade de serviço não foi também significativo (ver 

Anexo IV14);  

 
- no caso dos acessos dedicados, a contratação do serviço de acesso à Internet é 

normalmente efectuada “à medida”, não existindo regra geral níveis standard de 

preço e qualidade de serviço divulgados pelas empresas prestadoras (recorde-se 

que no nº 2 do artigo 2º do projecto de alteração do RQS se prevê que na 

medição dos parâmetros de qualidade de serviço deverão ser apenas incluídos 

os níveis standard de qualidade de serviço para cada um dos parâmetros, sendo 

excluídas as situações em que um prestador ofereça, para uma mesma 

oferta/tecnologia, níveis de qualidade de serviço superiores mediante o 

pagamento de um preço adicional); além do mais, os acessos dedicados e outras 

tecnologias de acesso à Internet (que não os acessos dial-up, os acessos 

                                                 
14 O número de reclamações sobre qualidade de serviço e facturação apresentado na tabela do serviço de acesso à 

Internet referente aos três operadores móveis inclui, nomeadamente, reclamações sobre o serviço de acesso à 
Internet, por placa, em PCs portáteis, bem como reclamações sobre o serviço de acesso à Internet em telemóveis, 
não dispondo, no entanto, o ICP-ANACOM de estatísticas individualizadas sobre estes dois tipos de acesso 
disponibilizados pelos operadores móveis. 
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através de ADSL e os acessos através de cabo coaxial) representavam no final 

do 3º trimestre de 2007 apenas 0,6% do total de clientes de acesso fixo à 

Internet; por outro lado, o ICP-ANACOM não tem contabilizadas reclamações 

referentes ao serviço de acesso à Internet disponibilizado através de acessos 

dedicados.  

 

Esta Autoridade entende que dos vários tipos de acessos à Internet abrangidos pelo 

projecto de alteração regulamentar submetida a consulta, de momento apenas devem 

ser considerados, no âmbito do RQS, o acesso à Internet através de tecnologia ADSL 

e o acesso por cabo coaxial. No entanto, haverá que atender a que, desde o 

lançamento da consulta referente a este projecto de alteração do regulamento até ao 

presente momento, as ofertas de acesso à Internet (por placa/USB, em PCs) 

baseadas na tecnologia de terceira geração móvel, além de terem vindo a conhecer 

um desenvolvimento muito significativo tendem actualmente a ser consideradas 

substitutas das ofertas de banda larga fixa. Desta forma, apesar de o número de 

reclamações sobre qualidade de serviço recebidas no âmbito deste tipo de ofertas ser 

ainda diminuto (Anexo III15), a não aplicação de parâmetros de qualidade de serviço a 

este tipo de ofertas poderá, a curto prazo, tornar-se desajustada da realidade. 

 

 
2.4. DIVULGAÇÃO, NOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS EMPRESAS PRESTADORAS 

E OS SEUS CLIENTES DA INFORMAÇÃO SOBRE OS NÍVEIS MÍNIMOS DE QUALIDADE DE 

SERVIÇO ASSEGURADOS AO CLIENTE (ALÍNEA B) DO NÚMERO 2 E NÚMERO 6 DO ARTIGO 7º 

DO PROJECTO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO) 
 
A. Comentários recebidos 
 
- A Vodafone considera que existe uma clara distinção entre parâmetros e níveis de 

qualidade de serviço, resultando os primeiros da avaliação da qualidade dos 

serviços oferecidos e estes últimos da definição dos operadores, a quem caberá 

decidir da sua oferta e, bem assim, da sua inclusão nos contratos com os clientes. 

Referindo-se o Projecto de Regulamento em apreço aos parâmetros de qualidade 
                                                 
15 Este facto foi igualmente verificado no período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007 (vide Anexo V). 
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de serviço, considera que não deve, nesta sede, ser regulada a matéria dos níveis 

de qualidade. A empresa refere ainda que não resulta claro do disposto na alínea 

b) do nº 2 e no nº 6 do artigo 7º se o que se pretende é garantir que: (i) os níveis 

de qualidade passem a ser divulgados nos contratos, o que considera que já foi 

devidamente regulado na deliberação do ICP-ANACOM sobre os elementos 

mínimos a constar dos contratos de adesão, (ii) se os operadores devem alinhar os 

níveis de qualidade a contratar com os seus clientes com os parâmetros que se 

propõem oferecer para o ano seguinte, facto que se lhe afigura inaceitável, (iii) ou 

se simplesmente o que se pretende é impor aos operadores a obrigação de 

disponibilizar nos contratos os parâmetros de qualidade previstos para o ano 

seguinte, situação que considera de igual modo inaceitável. A este respeito 

acrescenta que: 

.. Os contratos de adesão são disponibilizados e distribuídos por toda a rede de 

vendas do operador (lojas próprias, agentes e sub-agentes), sendo 

manifestamente impraticável a actualização e substituição frequente destes 

contratos, bem como a recolha e substituição em toda esta cadeia dos 

formulários desactualizados. 

.. A informação actualmente disponibilizada pela Vodafone nos contratos de 

adesão é já de si muitíssimo vasta e integra os níveis de qualidade oferecidos, 

os quais, em caso de incumprimento, conferem ao cliente o direito de ser 

indemnizado. 

.. Também a informação a ser disponibilizada ao público sobre as condições de 

oferta, de acordo com a deliberação do ICP-ANACOM sobre esta matéria, é já 

muito completa e contempla os níveis de qualidade oferecidos. 

 
Deste modo, entende que se deve eliminar a alínea b), do número 2, bem como o 

número 6 deste artigo 7º e adaptar em conformidade o disposto no Anexo 2. 

 

- A DECO considera que o número 6 do artigo 7º deve respeitar aos níveis mínimos 

de qualidade publicamente anunciados e garantidos pela empresa e não aos que 

são individualmente garantidos a cada cliente, uma vez que se está no campo dos 

contratos de adesão, cujas cláusulas, muitas das vezes técnicas, são de difícil 

compreensão para o comum dos consumidores. Sugere a seguinte alteração ao 
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n.º 6 deste artigo: “6. A informação na alínea b) do n.º 2 que respeite aos níveis 

mínimos de qualidade de serviço publicamente anunciados e garantidos ao cliente 

(níveis de desempenho que a empresa se propõe oferecer em relação aos 

percentis 100 definidos no Anexo 2 deste regulamento) e que, à data de 

celebração de contratos de adesão relativos à prestação de serviço de acesso à 

Internet, se encontre a ser anunciada e facultada aos utilizadores nos termos dos 

seus números 4 e 5, deve também ser neles incluída.”   

 

- A OniTelecom refere que, para além de todo o criticismo que lhe merece a 

consideração de percentis 100, não vê que interesse possam ter para os 

consumidores valores expectavelmente muito elevados porque terão de cobrir 

todas as eventualidades; em qualquer caso e sendo os valores variáveis ao longo 

dos anos (previsivelmente no sentido da sua melhoria) não vê a utilidade da sua 

inclusão nos contratos quando já são amplamente publicitados; entende que, 

quando muito poderia considerar-se uma referência nos contratos aos diversos 

tipos de publicitação dos indicadores. 

 

- O Grupo PT sugere que, sem prejuízo da questão da inadequação da inclusão do 

percentil 100 na determinação da medida de alguns parâmetros, e tendo presente 

que o conteúdo mínimo dos contratos de prestação do serviço de acesso à Internet 

consta das “Linhas de orientação sobre o conteúdo mínimo a incluir nos contratos 

para a prestação dos serviços de comunicações electrónicas”, emitidas pelo ICP-

ANACOM, as quais estabelecem as regras aplicáveis à qualidade de serviço, a 

nível contratual, sejam eliminados o número 6 do artigo 7º e o número 5 do artigo 

8º do projecto de Regulamento. Refere ainda que, caso assim se não entenda, 

deverá a redacção destes novos preceitos regulamentares ser objecto de clara 

harmonização com as linhas de orientação, de molde a que não se suscitem 

dúvidas relativamente ao exacto sentido e alcance daqueles face ao disposto 

nestas últimas, bem como ponderada a exequibilidade das obrigações neles 

vertidas face ao procedimento relativo à aprovação dos contratos de adesão, 

constante do artigo 39º da Lei nº 5/2004 e ser, ainda, tido em consideração o 

normativo ínsito no artigo 40º da mesma lei. 
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- A Sonaecom, reportando-se ao facto de a nova obrigação, referida no nº 6 do 

artigo 7º e no nº 5 do artigo 8º, de incluir nos contratos os “níveis mínimos de 

qualidade de serviço garantidos a cada cliente” apenas respeitar ao serviço de 

acesso à Internet e não ao serviço de voz, considera que a lei não refere a 

inclusão de tal informação nos contratos de adesão relativos à prestação do 

serviço de acesso à Internet, nem da sua letra se pode retirar tal obrigação. A 

empresa refere que [Por “força das alíneas c) e f) do nº 1 do artigo 48.º do 

Regicom, os prestadores de serviços telefónicos acessíveis ao público estão 

obrigados a fixar no contrato os níveis de serviço e correspondentes sistemas de 

indemnização no caso de incumprimento. Quanto aos restantes serviços 

acessíveis ao público (como seja, neste caso, o acesso à Internet), prevê o n.º 1 

do artigo 40.º do Regicom que os prestadores estão obrigados a publicar e a 

disponibilizar informações comparáveis, claras, completas e actualizadas sobre a 

qualidade de serviço que praticam. E, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, 

compete à ARN definir os parâmetros de qualidade a medir, bem como o 

respectivo conteúdo, formato e modo de publicação das informações.”]. Assim 

sendo, entende que o projectado regulamento que encerra a decisão de inclusão, 

em tal contrato, de informação que respeite aos níveis mínimos de qualidade de 

serviço garantidos a cada cliente, extravasa o âmbito da Lei e da competência do 

ICP-ANACOM, caso contrário considerar-se-ia o contrato como meio e modo de 

publicação de informações. Acrescenta ainda que, no seu entender os níveis de 

qualidade de serviço oferecidos no caso dos serviços de acesso à rede telefónica 

pública, que são fixados pelos prestadores de serviço nos termos previstos na lei e 

que devem constar dos contratos, não se devem confundir com os parâmetros de 

qualidade fixados, ou a fixar, e harmonizados de acordo com os standards 

internacionais, pois apenas os primeiros se traduzem em compromissos do 

prestador perante cada utilizador, fixados, esses sim, por via contratual. Refere 

que este é o entendimento do ICP-ANACOM expresso no relatório final do 

procedimento de consulta que faz parte integrante da deliberação de 1 de 

Setembro de 2005 sobre as linhas de orientação sobre o conteúdo mínimo a incluir 

nos contratos.  Mas caso assim não se entenda, considera que a inclusão de mais 

informação nos contratos, associada à necessidade da sua actualização periódica 

e, neste caso, com tudo o que a alteração dos contratos implica – como seja, 

aprovações pelo regulador e notificação prévia aos clientes - não se afigura 
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exequível, considerando-se bastante a disponibilização da informação actualizada 

no sítio institucional do prestador, com referência no contrato que o cliente pode, a 

qualquer momento, aceder a tais informações actualizadas no sítio electrónico. 

 
 
B. Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O artigo 48.º da LCE aplica-se apenas aos serviços telefónicos. No entanto, o ICP-

ANACOM, no âmbito da definição das regras de protecção dos consumidores 

específicas do sector das comunicações, a que alude a alínea. j) do n.º 1 do artigo 27.º 

da LCE especificou os elementos que devem constar obrigatoriamente dos contratos 

para a prestação de serviços não telefónicos. Desta forma, nas Linhas de Orientação 

sobre o conteúdo mínimo a incluir nos contratos estabeleceu a obrigatoriedade de os 

contratos para a prestação do serviços de comunicações electrónicas conterem os 

níveis (objectivos) de qualidade de serviço a que o cliente tem direito e as 

indemnizações e reembolsos relativamente a cada um dos níveis de qualidade fixados 

no contrato.  

 
Tem-se vindo, contudo, a constatar que, na generalidade, os níveis de qualidade 

incluídos nos contratos de adesão não têm abrangido diversos parâmetros de 

qualidade de serviço relevantes para os utilizadores. Ou seja, estes contratos têm 

sido, na sua generalidade, omissos relativamente a diversos aspectos de qualidade de 

serviço frequentemente reclamados pelos utilizadores finais. Desta forma, com vista a 

melhor salvaguardar, por via contratual, a defesa dos interesses dos utilizadores e 

cabendo a esta Autoridade, ao abrigo do nº 2 do artigo 40º da LCE, a definição do 

modo de publicação das informações sobre os parâmetros de qualidade de serviço 

definidos no RQS, no projecto de alteração deste regulamento submetido a consulta 

foi prevista a obrigatoriedade de serem incluídos nos contratos de adesão os 

objectivos de desempenho referentes aos percentis 100 estabelecidos no regulamento 

(já que estes correspondem a obrigações objectivas assumidas perante os clientes) e 

que à data de celebração dos mesmos contratos se encontrassem a ser anunciados e 

facultados aos utilizadores finais.   
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Esclarece-se, no entanto, que em nenhum momento se pretendeu regular os níveis de 

qualidade de serviço a oferecer pelas empresas prestadoras, já que a respectiva 

fixação cabe a cada empresa prestadora e não ao ICP-ANACOM. Pretendeu-se, sim, 

como já referido, salvaguardar que as empresas prestadoras se comprometessem 

com os seus clientes, por via contratual, em termos de níveis de qualidade de serviço 

referentes a parâmetros de qualidade considerados, pelo ICP-ANACOM, como 

relevantes para os utilizadores finais. Desta forma, não foi pretensão desta Autoridade 

impor aos operadores que alinhassem os níveis de qualidade a contratar com os 

níveis de desempenho oferecidos, devendo, pelo menos esses ser, no entanto, 

garantidos (não ficando, além do mais, os operadores impedidos de negociar com os 

clientes outros níveis e parâmetros de qualidade, os quais poderiam, inclusivamente, 

constar de contratos que não fossem de adesão ou de condições particulares 

derrogatórias das cláusulas contratuais).   

 

Sobre a dificuldade de actualização e substituição dos contratos de adesão, considera-

se ser esta ultrapassável mediante indicação, em documento que constitua anexo ao 

contrato, dos níveis de qualidade oferecidos à data da respectiva celebração, à 

semelhança do que sucede com o tarifário. 

 

Sem prejuízo do atrás exposto, pelos motivos e em conformidade com o entendimento 

do ICP-ANACOM expresso no âmbito do ponto 2.2. do presente relatório, considera-se 

dever ser, de momento, eliminada a obrigação, prevista no projecto de RQS submetido 

a consulta, de estabelecimento de objectivos de desempenho, para percentis 100, 

relativos a cada ano em curso. Consequentemente, uma vez que a informação que, 

nos termos do nº 6 do artigo 7º do projecto de RQS, deveria ser incluída nos contratos 

respeitava apenas aos objectivos de desempenho referentes aos percentis 100 

definidos no Anexo 2, deixa de ser aplicável o disposto no nº 6 do artº 7º do projecto 

de alteração do regulamento. 
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2.5. RELEVÂNCIA/NECESSIDADE DE REGULAMENTAR A QUALIDADE DE SERVIÇO NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 
 

A. Comentários recebidos 
As quatro associações representativas dos consumidores respondentes à consulta 

concordam com a necessidade de regulamentação da qualidade de serviço no âmbito 

do serviço de acesso à Internet: 

 

- A FENACOOP concorda com as alterações estabelecidas no presente projecto de 

decisão, referindo nada ter a acrescentar. Esta entidade considera que a cada vez 

maior adesão ao serviço de acesso Internet, potenciada pelo acelerado 

desenvolvimento da sociedade de informação e tecnológica, há muito que 

justificava o estabelecimento de normas que previssem o estabelecimento de 

padrões de qualidade dos serviços prestados, respectiva publicitação e informação 

aos consumidores, não compreendendo, por esse motivo, a falta de 

regulamentação patente nesta área até à actualidade. 

 

- O Instituto do Consumidor entende ser positivo o ICP-ANACOM ter tomado a 

iniciativa de integrar no Regulamento sobre Qualidade de Serviço, o serviço de 

acesso à Internet, dada a cada vez maior utilização deste serviço pelos cidadãos 

em geral. Considera ainda que os parâmetros utilizados na avaliação de qualidade 

do serviço, estabelecidos no Anexo 2, para além de seguirem as normas ETSI, são 

os indicados para o início de aplicação deste novo Regulamento.   

 

- A UGC considera importante que este regulamento passe a aplicar-se também ao 

serviço de acesso à Internet, emitindo parecer favorável ao clausulado proposto, 

por entender que os direitos dos consumidores se encontram devidamente 

acautelados. Expressa também a sua concordância com os parâmetros definidos 

para o serviço de acesso à Internet.  

 

- A DECO refere que há muito que os consumidores e suas associações 

representativas reivindicam um quadro mínimo de regras para a prestação do 

serviço de fornecimento de acesso à Internet. No entanto, sem prejuízo do mérito 

da iniciativa, designadamente quanto ao reforço do dever de informação a prestar 
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ao utilizador final, considera que a proposta é pouco ambiciosa, tecendo alguns 

comentários que são apresentados nos pontos seguintes do presente relatório.  

 

A APRITEL refere concordar por princípio com iniciativas destinadas a promover a 

transparência de condições fomentando a decisão informada do consumidor, cliente 

do sector. Contudo, considera a publicação de indicadores de qualidade de serviço a 

retalho prematura, recomendando que se faça previamente uma profunda revisão nos 

indicadores de serviço das Ofertas grossistas do operador histórico, para permitir aos 

operadores “retalhistas” a possibilidade de comprar qualidade de serviço, antes de se 

implementar um Regulamento de qualidade de serviço a retalho como o agora 

proposto pelo ICP-ANACOM. Entende também que vale a pena estudar, em trabalho 

conjunto do ICP-ANACOM e dos operadores e à luz do progresso dos trabalhos nesta 

área dos organismos europeus de normalização, em particular o ETSI, a viabilidade e 

oportunidade de consideração de outros parâmetros do serviço, nomeadamente, 

disponibilidade, velocidades de acesso download e upload, latências, etc. 

 

Quanto às empresas prestadoras, duas das entidades respondentes questionam a 

fundamentação da necessidade de regulamentar a qualidade do serviço de acesso à 

Internet, pelo menos com o grau de exigência previsto:  

 

- O Grupo PT, reconhecendo a relevância desta matéria, considera no entanto que o 

estabelecimento de parâmetros de qualidade a disponibilizar pelos prestadores de 

qualquer serviço de comunicações electrónicas com vista ao desígnio proposto 

deve, acima de tudo, ter em conta os seguintes aspectos: 

 · O objectivo concreto a que se destinam os parâmetros; 

· Até que ponto os mesmos permitirão uma efectiva comparação do 

desempenho entre os vários serviços prestados aos clientes finais; 

 · O custo da implementação dos sistemas de medição e de avaliação; 

 · O custo da disponibilização da informação. 

 Este Grupo entende que a proposta agora apresentada não parece considerar, 

numa perspectiva global, os aspectos anteriormente referidos, na medida em que o 

conjunto de parâmetros a facultar não só se afigura excessivo, como também 

exige avultados investimentos a realizar nos sistemas de informação e nos 
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procedimentos, conducentes à respectiva recolha e tratamento automático. Na 

resposta enviada é ainda referido que também a disponibilização de informação, 

pelos recursos utilizados e pelos custos associados, necessita ser devidamente 

avaliada pelo regulador, no sentido de garantir o princípio da proporcionalidade 

entre as obrigações impostas e os fins a alcançar. 

  

- A OniTelecom entende não estar demonstrada a necessidade e/ou a oportunidade 

de fixação, medição e publicitação de um conjunto de indicadores para serviços de 

acesso à Internet substancialmente mais alargado que o relativo ao serviço de 

telefone em local fixo, que é um serviço básico. Não considera suficiente a simples 

referência a um elevado número de reclamações, tanto mais que o serviço de 

acesso Internet é um serviço recente, com insuficiente maturação do mercado. 

 

A Vodafone e a Sonaecom explicitam que a imposição de parâmetros de qualidade de 

serviço é importante para um mercado competitivo, permitindo a escolha, de uma 

forma mais esclarecida, por parte dos utilizadores finais da empresa prestadora do 

serviço de acesso à Internet. A Sonaecom entende ainda que a introdução de 

indicadores de qualidade de serviço poderá ser útil para a identificação de eventuais 

comportamentos discriminatórios por parte das empresas notificadas nos mercados 

grossista e retalhista.  

 

Não obstante, mesmo as empresas respondentes que não questionam a necessidade 

desta regulamentação levantam diversas objecções quanto a aspectos como o 

respectivo timing e a definição/método de cálculo/ forma de divulgação dos parâmetros 

de qualidade de serviço previstos no projecto de decisão. A Vodafone e o Grupo SGC 

alertam ainda, à semelhança do Grupo PT, para a questão dos custos de 

implementação destes parâmetros de qualidade de serviço. 

 

Um dos utilizadores finais respondentes à consulta (Sr. Ricardo Parreira) refere 

considerar necessária a existência de órgãos reguladores do bom funcionamento dos 

prestadores de serviços, acrescentando que a fixação de parâmetros de qualidade se 

justifica para as duas operadoras de banda larga pelas quais  passou, criticando 

também a qualidade de serviço do novo prestador para o qual se mudou 

recentemente. 
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B. Entendimento do ICP-ANACOM 

 

a. À data em que foi submetida a consulta e face à informação então disponível, a 

versão do projecto de alteração regulamentar aprovado pelo ICP-ANACOM era, sem 

prejuízo de alguns ajustamentos possíveis, adequada à finalidade, subjacente ao 

artigo 40º da Lei nº 5/2004, de harmonização da informação sobre qualidade de 

serviço apurada e divulgada pelas empresas prestadoras aos utilizadores finais, por 

forma a que estes pudessem basear as suas escolhas em elementos comparáveis. 

Com efeito: 

 

a.1. Mesmo com algumas lacunas desde logo reconhecidas (com destaque para a 

não consideração, pelos motivos referidos no ponto “B. Entendimento do ICP-

ANACOM” do ponto 2.1. do presente relatório, de parâmetros de qualidade de 

serviço associados, nomeadamente, às velocidades de acesso), o projecto de 

alteração de regulamento fixava um conjunto de cinco parâmetros de qualidade 

de serviço (PQS1- Prazo de fornecimento de acesso à Internet”, “PQS2- Taxa de 

avarias por cliente”, “PQS3- Tempo de reparação de avarias”, “PQS4- Tempo de 

resposta dos serviços telefónicos de apoio ao cliente” e “PQS5- Tempo de 

resposta a reclamações/pedido de informação ao cliente”). Estes cinco 

parâmetros reflectiam, na generalidade os principais problemas que, em termos 

de qualidade de serviço do acesso à Internet, vinham sendo mais 

frequentemente reclamados. 

 

a.2. O projecto em questão previa ainda alguns aspectos adicionais benéficos para 

os utilizadores, nomeadamente: 

- a obrigatoriedade de, em relação a vários destes parâmetros de qualidade de 

serviço, as empresas prestadoras divulgarem informação sobre os níveis 

mínimos de desempenho registados para 100% das ocorrências (percentis 

100) bem como sobre os níveis mínimos de qualidade de serviço que se 

propunham oferecer ao cliente, também em 100% das ocorrências; a 

divulgação deste tipo de objectivos de desempenho e não apenas de 

objectivos de desempenho propostos para oferta em 80% ou 90% dos casos 

(percentis 80 ou 90), tornaria, à partida, mais fácil para os clientes aferir à 
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posteriori o cumprimento pela empresa prestadora dos níveis de 

desempenho anunciados; 

- a obrigatoriedade de a informação sobre os níveis mínimos de desempenho 

registados para 100% das ocorrências (percentis 100) últimos ser incluída 

nos contratos celebrados entre as empresas prestadoras e os seus clientes; 

com a introdução desta obrigação pretendeu-se assegurar que os contratos 

incluiriam os níveis de desempenho oferecidos ao cliente no âmbito dos 

parâmetros de qualidade de serviço mais relevantes (parâmetros associados 

às questões mais frequentemente reclamadas).  

 

a.3. Quanto aos custos de implementação das regras ou parâmetros previstos no 

projecto, o Grupo PT foi a única entidade respondente que, na sua resposta à 

consulta, considerou serem os mesmos excessivos face ao objectivo subjacente 

àquele projecto, não fundamentando, no entanto, essa afirmação. 
 
b. Muitos dos factores que estiveram na origem do projecto de decisão aprovado 

mantêm-se válidos, já que: 

 

b.1. no final do 3º trimestre de 2007 o número total de clientes do serviço de acesso à 

Internet (fixa) ascendia a 1,2 milhões, continuando a registar-se uma tendência 

de crescimento do mesmo, conforme já verificado aquando do lançamento da 

consulta referente ao projecto de decisão de alteração do RQS; sem 

consideração dos clientes de banda larga móvel, entre o final de 2000 e o final 

de 2006 o número de clientes do serviço registou uma taxa de crescimento 

média anual de cerca de 29,3 por cento; esta taxa eleva-se para 93,4 por cento, 

quando considerado apenas o número de clientes de acesso à Internet em 

banda larga (fixa); entre o final de 2005 e o final de 2006 a taxa de crescimento 

registada foi de 8,5 por cento relativamente ao número total de clientes deste 

serviço, e de 20 por cento considerando apenas o número de clientes de acesso 

à Internet em banda larga (ver Anexo II do presente relatório); entre o final de 

2006 e o final de Setembro de 2007 a taxa de crescimento registada foi de 5,9 

por cento relativamente ao número total de clientes do serviço de acesso à 

Internet (fixa), e de 9,9 por cento considerando apenas o número de clientes de 

acesso à Internet em banda larga (fixa); 
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b.2. a generalização do acesso à Internet se mantém um elemento crítico do projecto 

do Governo para o desenvolvimento da sociedade portuguesa, nomeadamente 

nas vertentes da largura de banda, dos respectivos padrões de qualidade e 

desempenho e da acessibilidade pelos diversos utilizadores; 

 

b.3. o objectivo de melhoria do acesso à Internet através da banda larga insere-se 

igualmente no âmbito das linhas gerais da iniciativa i2010, lançada pela 

Comissão Europeia em 1 de Junho de 2005, sendo este objectivo 

nomeadamente destacado nos relatórios anuais de progresso, de Maio de 2006 

e de Março de 2007, referentes àquela iniciativa; 

 

b.4. o ICP-ANACOM continua a receber um número significativo de reclamações 

relacionadas com a qualidade de serviço das empresas que oferecem o serviço 

de acesso à Internet, em particular através de acessos ADSL e modem por cabo 

(ver Anexo III16 do presente relatório); 

  

b.5. o serviço de acesso à Internet foi em 2006 o serviço de comunicações 

electrónicas (vide Anexo IV) no âmbito do qual foi recebido o número mais 

significativo de reclamações sobre qualidade de serviço (incluindo facturação), 

sem prejuízo de em relação a determinados items, como o “atendimento ao 

cliente” ou “assistência ao cliente”, se ter verificado ao nível de outros serviços 

de comunicações electrónicas, um volume também significativo de reclamações 

(nomeadamente,  respeitantes a folhas de reclamação que, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 156/2005, têm vindo a ser enviadas a esta Autoridade pelas 

empresas prestadoras); durante os três primeiros trimestres de 2007 esta 

tendência manteve-se (Anexo IV), sendo que no caso do serviço telefónico 

móvel o número total de folhas de reclamação sobre qualidade de serviço17 

suplantou, no entanto, o número de folhas da mesma natureza recebidas no ICP-

ANACOM no âmbito do serviço de acesso à Internet; 

 
                                                 
16 Este facto foi igualmente verificado no período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2007 (vide Anexo V). 
 
17 Folhas de reclamação essencialmente referentes a problemas relacionados com “assistência técnica” e “atendimento 
ao cliente”. 
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b.6. muitas destas reclamações têm na sua origem um desconhecimento pelos 

clientes de informação sobre a qualidade de serviço que é oferecida pelas 

empresas prestadoras; neste contexto, considera-se importante assegurar que 

os utilizadores finais do serviço de acesso à Internet possam aceder a 

informação sobre a qualidade de serviço das diferentes empresas prestadoras, 

por forma a que disponham de informação prévia que lhes permita uma escolha 

esclarecida. 

 

c. No entanto, considerando que: 

 

c.1. Pelos motivos apresentados no entendimento do ICP-ANACOM expresso nos 

pontos 2.1., 2.2. e 2.4. do presente relatório seria justificável a adaptação do 

projecto de alteração do RQS submetido a consulta, nomeadamente mediante: 

 

 - definição de apenas três parâmetros de qualidade de serviço no âmbito do 

acesso à Internet, em vez dos cinco previstos no projecto de decisão e 

eliminação (reconhece-se que se justificaria que os parâmetros “PQS4- 

Tempo de resposta dos serviços telefónicos de apoio ao cliente” e “PQS5- 

Tempo de resposta a reclamações/pedido de informação ao cliente” fossem, 

alternativamente, definidos a título de parâmetros de qualidade de serviço de 

carácter geral, aplicáveis a vários serviços de comunicações electrónicas, e 

não específicos do serviço de acesso à Internet);   

 - eliminação, de momento, das obrigações, inicialmente projectadas, de 

divulgação pelas empresas aos utilizadores de informação sobre os níveis 

mínimos de qualidade de serviço respeitantes a percentis 100 e de inclusão 

desses mesmos níveis nos contratos celebrados;  

 

c.2. Estas alterações reduziriam, contudo, o potencial benefício da extensão do RQS 

(benefício esse que, mesmo em caso de adopção da versão de alteração 

regulamentar submetida a consulta, se reconhecia ser já de alguma forma 

limitado pelo facto de essa versão não incluir quaisquer parâmetros de qualidade 

de serviço associados ao desempenho da rede, não permitindo portanto o 

endereçamento das questões relacionadas, nomeadamente, com as velocidades 

de transmissão atingidas/contratadas);  
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c.3. Conforme indicado no ponto 2.3. do presente relatório, existe a expectativa de 

uma rápida evolução das novas tecnologias de suporte ao serviço de acesso à 

Internet (no caso particular do acesso móvel à Internet, a evolução recente é já 

presentemente significativa) e não se perspectiva que o RQS seja um 

instrumento dotado de suficiente flexibilidade para acolher com a necessária 

rapidez essas mudanças tecnológicas bem como outras que se venham a 

verificar no mercado. Com efeito: 

c.3.1. No projecto de decisão submetido a consulta não foi contemplado o 

acesso móvel à Internet, dado que, à data, a sua expressão era ainda 

relativamente reduzida, face aos dados disponíveis. De facto, aquando do 

lançamento desta consulta o ICP-ANACOM dispunha apenas de uma 

estimativa, nos termos da qual nos 1º, 2º e 3º trimestres de 2006 

existiriam 169.835 clientes de banda larga móvel. Contudo, este cenário 

tem vindo desde então a alterar-se. Tendo esta Autoridade passado a 

recolher mais recentemente elementos estatísticos sobre o número de 

clientes de banda larga móvel, foi possível concluir que o peso relativo 

destes é já substancialmente mais elevado, sendo que no final do 3º 

trimestre de 2007 o número destes clientes (utilizadores que podem 

aceder à Internet em banda larga móvel e que o fizeram pelo menos uma 

vez desde o lançamento do serviço) ascendia a 1,2 milhões (Anexo II). 
Este valor constituía já 41,4% do número total de clientes do serviço de 

acesso à Internet, ultrapassando inclusivamente o número dos clientes de 

acesso à Internet através de modem por cabo. Haverá, no entanto, que 

ter em consideração que apesar de, tal como no caso da banda larga fixa, 

a informação respeitar ao número de acessos disponíveis, no caso da 

banda larga móvel a heterogeneidade de tipos de acesso é maior, dados 

os equipamentos terminais utilizados (telemóveis, PDA´s, placas para 

portáteis, placas com ligação USB), à qual estarão associados diferentes 

padrões de utilização da Internet. Quanto aos utilizadores que no 3º 

trimestre de 2007 podiam aceder à Internet em banda larga móvel e o 

fizeram pelo menos uma vez durante esse mesmo trimestre, o valor 

registado foi de 478.017, a que corresponde um crescimento de 33% face 

ao valor verificado no trimestre anterior. Atendendo a que presentemente 
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o número de reclamações recebidas sobre qualidade de serviço no 

âmbito das ofertas de banda larga móvel é diminuto, a alteração do 

regulamento com vista à definição de parâmetros de qualidade de serviço 

aplicáveis apenas a acessos fixos à Internet poderia ser ainda 

presentemente considerada adequada. No entanto, seria expectável que 

a correspondente informação a disponibilizar aos utilizadores finais sobre 

qualidade do serviço de acesso à Internet rapidamente se tornasse 

desajustada da realidade.  

c.3.2. A probabilidade de este desfasamento da realidade se verificar é 

agravada pelo facto de, entre o início do processo de alteração do RQS 

(elaboração de projecto de decisão, lançamento de consulta, análise de 

respostas, aprovação de decisão final) e a implementação efectiva do 

mesmo pelas empresas prestadoras, decorrer, à partida, um hiato de 

tempo significativo:  

.. a experiência entretanto adquirida pelo ICP-ANACOM no âmbito da 

implementação do RQS actualmente em vigor (aplicável, de 

momento, apenas às empresas prestadoras de STF) tem 

demonstrado ser este um processo substancialmente mais lento e 

moroso que o inicialmente expectável; apesar de a medição dos 

parâmetros pelas empresas de STF ter sido iniciada no final do ano 

de 2005 e a informação sobre os mesmos ter começado a ser 

enviada a esta Autoridade no início de 2006, apenas durante o ano de 

2007 tal informação foi, na sua generalidade, apresentada já em 

conformidade com as definições/estrutura estabelecidas no 

regulamento; desta forma, durante uma fase inicial bastante 

prolongada, esteve comprometida a comparabilidade, pelos 

utilizadores finais, da informação divulgada pelas diferentes 

empresas, não sendo portanto cumprido o objectivo subjacente ao 

regulamento; no caso do serviço de acesso à Internet, em que o 

número de empresa prestadoras é mais alargado que no âmbito do 

STF, não se antecipa que a implementação de parâmetros de 

qualidade de serviço possa ser substancialmente mais rápida;  

  .. tomando como exemplo o acesso móvel à Internet, uma vez que este 

não foi incluído no âmbito de aplicação do projecto de regulamento 
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submetido a consulta, caso viesse a concluir-se, a breve trecho, pela 

necessidade da sua consideração, seria necessário despoletar de 

novo os procedimentos de consulta legalmente previstos; nessa 

situação, ao tempo inerente à aprovação de projecto de decisão e ao 

decurso do processo de consulta e de análise de respostas recebidas 

no âmbito da mesma acresceria o tempo necessário para 

implementação correcta dos parâmetros no âmbito destes acessos; 

neste contexto, as tecnologias e os próprios problemas sobre 

qualidade de serviço identificados como mais relevantes num 

determinado momento poderiam ter já perdido significado aquando da 

divulgação, junto dos utilizadores finais, da correspondente 

informação, tornando questionável a sua relevância;  

 .. a implementação em Espanha dos parâmetros de qualidade de 

serviço aplicáveis ao serviço de acesso à Internet definidos na Orden 

ITC/912/2006, de 29 de Março, tem-se  revelado também algo 

morosa; nos termos desta Orden, a medição daqueles parâmetros 

deveria ser iniciada em Janeiro de 2007; não obstante tal medição ter 

sido efectivamente iniciada, apenas no 4º trimestre de 2007 algumas 

empresas prestadoras do serviço passaram a disponibilizar no 

respectivo sítio alguma informação (referente aos 1º e 2º trimestres de 

2007); a SETSI (Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la Informacíon) apenas iniciou também recentemente 

a divulgação no seu próprio sítio de informação sobre níveis médios 

de qualidade de serviço calculados com base nas medições 

efectuadas por várias empresas prestadoras deste serviço bem como 

listagem dos links onde as mesmas disponibilizam a respectiva 

informação individual. 

 

o ICP-ANACOM entende que: 

 

- para atingir os objectivos, inquestionavelmente importantes, de assegurar que os 

utilizadores obtêm o máximo benefício em termos de escolha, preço e qualidade 

bem como de promover o esclarecimento dos consumidores, mediante divulgação 

de informação inerente ao uso público das comunicações, existem outros meios, à 
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partida mais eficazes (mais céleres, mais facilmente adaptáveis à evolução do 

mercado e também menos onerosos para as entidades envolvidas) que a 

alteração do RQS na nova configuração preconizada no ponto c.1.; 

  

- neste contexto, tem vindo já a implementar algumas acções neste domínio, 

pretendendo ainda realizar a breve trecho outras acções adicionais que poderão 

contribuir para uma melhoria da qualidade de serviço no âmbito do serviço de 

acesso à Internet e da informação prestada sobre a mesma. 

 

3. CONCLUSÕES 
 

Face ao exposto no ponto anterior: 

 

- considera-se que não se deverá proceder presentemente à alteração do RQS, com 

vista à definição dos parâmetros de qualidade de serviço a medir e divulgar aos 

utilizadores finais pelas empresas prestadoras de serviço de acesso à Internet; 

 

- o ICP-ANACOM tem vindo já a implementar algumas acções neste domínio (ex: 

estudo sobre “avaliação do serviço de acesso à Internet”, realizado pela primeira 

vez em 2005 e cuja reedição se encontra presentemente em curso), pretendendo 

ainda realizar a breve trecho outras acções adicionais que concorrem para o 

objectivo pretendido com a alteração do RQS preconizada no projecto de decisão 

submetido a consulta, podendo contribuir para uma melhoria da qualidade de 

serviço no âmbito do serviço de acesso à Internet e da informação prestada sobre 

a mesma; neste contexto, esta Autoridade continuará ainda a acompanhar 

atentamente a evolução do número e conteúdo das reclamações recebidas sobre 

qualidade de serviço e a forma de divulgação ao público, pelas empresas 

prestadoras, da informação sobre níveis de qualidade de serviço oferecidos bem 

como a monitorizar a informação desta natureza incluída nos contratos celebrados 

com os clientes (tendo nomeadamente por referência as deliberações aprovadas 

por esta Autoridade sobre “Linhas de orientação sobre o conteúdo mínimo a incluir 

nos contratos para a prestação dos serviços de comunicações electrónicas” e 

“Objecto e forma de disponibilização ao público das condições de oferta e de 

utilização de serviços de comunicações electrónicas”). 


