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Assunto: Consulta Publica relativa as linhas de orientag30 sobre o conteudo 

minimo a incluir nos contratos para a prestapo dos servigos de 

comunicagdes electronicas 

Exmos. Senhores, 

Na sequencia do langamento da Consulta Publica relativa as linhas de orientapo sobre 

o conteudo minimo a incluir nos contratos para a prestag30 dos servigos de 

comunica@es electronicas ("Consulta"), vem a Vodafone Portugal- Comunicagdes 

Pessoais, S.A. (Vodafone) apresentar os seus comentarios, os quais constam do 

documento anexo a presente carta. 

lnformamos V. Exas. que ja remetemos a resposta da Vodafone a Consulta Publica 

acima referida em formato electronico para o enderego cm contratos@anacom.pt. 
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Em virtude da complexidade e quantidade de questdes que este documento nos 

suscita, consideramos necessaria a realiza@o de uma reuni%o entre o ICP-ANACOM e 

os operadores onde se possa debater pessoalmente este assunto. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

c"- PmyJ.Q 
Cristina Minoya erez 

Responsavel 

Departamento Legal 



Comentarios da Vodafone a Consulta Publica Relativa as Linhas de Orientaggo 

Sobre o Conteudo Minimo a lncluir nos Contratos para a PrestagIo dos Servigos 

de Comunicag6es Electronicas 

I. Consideracbes Gerais 

Compreendemos que seja necessario garantir o rapido e efectivo cumprimento do 

disposto na lei por parte dos operadores, assegurando um elevado nivel de protecgo 

dos consumidores e uma maior transparencia na oferta de servips de comunicaqdes 

electronicas. 

Porem, o conteudo minimo a incluir nos contratos para a prestago dos servips de 

comunicaqdes electronicas identificado do documento em consulta afigura-se, em nossa 

opiniiio, e muito particularmente em determinadas materias, excessivo. 

Com efeito, consideramosque o conjunto de elementos propostos pelo ICP-ANACOM 

vai muito alem do que seria o limite minimo necessario para alcanpr os objectivos 

identificados no no 1 do artigo 5O do Regime das Comunicaqdes Electronicas 

("Regicom"), revelando-se, assim, esta medida desajustada face aos principios da 

razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as decisdes e medidas tomadas 

pelo ICP-ANACOM e, consequentemente, desalinhada daqueles objectivos. 

Estamos certos que os propositos que com estas medidas se propde a ANACOM 

alcanpr seriio obtidos pelo normal funcionamento do mercado, dados os niveis 

significativos de maturidade do mercado e o desenvolvimento do sector das 

comunicaqdes em Portugal, sem que haja necessidade de uma intervengo do 

regulador a este nivel. 

Alias, este tip0 de medidas que a ANACOM propde no quadro da consulta em curso 

vem sim comprometer os objectivos de regulaqiio das comunicag6es electronicas que a 

ANACOM deve prosseguir. De salientar, que o proposito do disposto no artigo 48O do 

Regicom, ja por si exaustivo, n%o e informar o Cliente da panoplia de ofertas do 



operador, mas apenas dos elementos directamente relacionados com o serviqo object0 

daquele contrato. 

Neste sentido, entendemos que devera apenas ser facultado ao Cliente, em tempo util, 

e previamente a celebra@o de qualquer contrato, toda a informa@o necessaria e 

adequada sobre as condi~des de acesso e utilizaq30 do servip que esta a contratar e 

n30 um "comp6ndio ou manual" com todos os servi~os que compdem a oferta do 

operador, como efectivamente decorre do documento em consulta. 

Estamos em crer que esta informa@o em excesso fara fracassar os objectivos 

pretendidos pelo ICP-ANACOM, comprometendo o cabal esclarecimento do Cliente 

aderente sobre as condiqdes e termos do contrato. 

A propria obriga@o que impende sobre a Vodafone de disponibilizar um clausulado 

com uma redac930 clara, precisa, em caracteres facilmente legiveis e simples, sera, em 

nosso entender, manifestamente prejudicada com a inclus%o de uma informa@o 

excessiva, alguma ate eminentemente tecnica, n30 perceptive1 para o comum dos 

Clientes. 

, Temos, de facto, duvidas que um Cliente ao ver-se confrontado no momento da 

subscri@o do serviqo com um contrato composto por inumeras paginas ( segundo a 

estimativa da Vodafone rondara a dezena (letra "Arial 10) acrescido dos respectivos 

anexos, tera disponibilidade para ler e, mesmo, para assimilar todo o seu conteudo. 

Ora, como e sabido, o excesso de informaq30 nos contratos de ades3o tem sido 

entendido por diversos autores como tendo um efeito inverso ao correct0 

esclarecimento dos aderentes, uma vez que pode provocar no Cliente o desinteresse 

pela leitura e pelo conhecimento em pormenor das condiqdes desse mesmo contrato. 

Neste sentido, releva o ensinamento do Prof. Dr. Antonio Pinto Monteiro segundo o qua1 

"urna inforrna~do em excesso pode conduzir, na pratica, a urna falta de infotma~do". 

De resto, e justamente com base nestas preocupag6es que se tem vindo a pugnar pela 

simplicidade e economia contratuais. 

"0 Novo regime juridic0 dos contratos de adesiio", in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 62, Lisboa, 
Janeiro de 2002 



Estamos, tambem, convictos que este excess0 de informaqbes n%o reduzira o numero 

de reclamaFes apresentadas junto dos operadores ou do ICP-ANACOM, uma vez que 

o Cliente ao n i o  ter lido cuidadosamente as condiqbes contratuais e, por conseguinte, 

n%o estar plenamente inteirado dos direitos e obrigaqbes que a ele Ihe assistem e sobre 

ele impendem, tendera sempre a apresentar as suas questbes junto do operador e do 

ICP-ANACOM. 

N%o podemos, ainda, deixar de realqar que a disponibilizaq%o de contratos com esta 

dimensso tera custos significativos para os operadores, n i o  so com a sua produq%o, 

mas tambem com o seu posterior armazenamento. 

De salientar, ainda, que a inclus%o da informago em anexos, separada do corpo do 

contrato, como sugere o ICP-ANACOM, e sendo, para alguns elementos, 

excessivamente longa e detalhada, como reconhece o proprio ICP-ANACOM, n%o vem 

resolver a questio da dimensgo do contrato, uma vez que o Cliente continuara a ser 

confrontado com um significativo volume de papel para aderir aos servips do operador 

pretendido 

Sem queremos ser exaustivos, somos de opini%o que se deve proceder a eliminaqio da 

informago que, estando contemplada na lei, n%o seja expressamente obrigatoria a sua 

menq%o no contrato (ou anexos), podendo ser disponibilizada em brochuras disponiveis 

nas lojas e agentes, ou, ainda, informaflo que, pela sua natureza, n%o se justifique 

estar inserida no contrato (ou anexos) e faqa mais sentido ser disponibilizada em 

suportes distintos, tal como em listas telefonicas, na factura, ou em canais de 

divulgaq30 de informaqgo dos operadores. 

Referimo-nos, a titulo meramente exemplificativo, as informafles sobre o acesso 

ininterrupto e gratuito ao numero unico de emergencia europeu, os modos de 

pagamento das facturas, as consequencias em termos de transparencia tarifaria para os 

futuros chamadores do cliente no caso de portabilidade do numero, o local onde se 

pode encontrar a versso actualizada do contrato, a obrigaqgo de garantir ao assinante o 

acesso a chamadas que n%o impliquem o pagamento durante o period0 de suspens%o 

do servip, o procedimento interno de resolugo de reclamages e o portfolio dos 

servips adicionais. 



Cumpre-nos, alias, referir, na senda da jurisprudgncia nacional e comunitaria, que a 

elabora@o deste tip0 de contratos deve ser feita no pressuposto de que se destina a 

um consumidor medianamente diligente, que procura informar-se, utilizado todos os 

meios de comunica@o que Ihe s%o facultados pelo agente economiw, de molde a 

tomar a sua decis%o de wntratar de forma livre e esclarecida. 

Sem prejuizo do que se disse anteriormente, e ainda que em nosso entender o 

documento em consulta deva ser object0 de uma profunda revis%o, n%o podemos deixar 

de tecer os nossos comentarios a proposito dos elementos que nos causam especial 

preocupa@o. 

1. Apresenta~io grafica 

A acrescer ao que se disse anteriormente, a definiq%o do tamanho da letra sugerido na 

Consulta parece-nos n%o so excessivo, como, uma vez mais, vem reforpr o que acima 

se disse sobre a interven@o no regulador nesta materia. 

Cumpre salientar que na linha do que se tem entendido a luz do direito a informa@o, 

definido na Lei do Consurnidor e no regime das Clausulas Contratuais Gerais, a clareza 

e objectividade que devem reger a redac@o das clausulas wntratuais n%o se referem 

especificarnente ao tarnanho da letra, mas antes a um conjunto de factores que 

permitem ao aderente tornar conhecimento de todo o clausulado contratual. 

Por esta rase, e tendo wmo pressuposto que todas as clausulas wntratuais s%o 

redigidas no mesmo tipo de letra e que n%o s%o incluidas excep~bes ou lirnitafles de 

responsabilidade em "letras miudinhas" em rela@o ao restante clausulado, 

entendernos, tambem em beneficio da redu$%o do tamanho do contrato, que devera 

ficar ao criterio dos operadores a defini@o do tarnanho de letra, o qua1 podera, 

porventura, ser rnais reduzido. 

2. Assinatura do Cliente 

No que toca ao espaGo destinado a assinatura do cliente, sufragamos a opini%o da 

~urisprudencia~ e da doutrina nacionais que defendem que ao prever-se na Lei a 

exclus%o das clausulas inseridas nos wntratos singulares depois da assinatura de 

AcdrdHo da RelaqHo no 75012004-2 de 29 de Abril 



algum dos contraentes, o que se pretendeu foi afastar clausulas inseridas depois de 

alguma partes ter assinado e n%o as inseridas no verso dos formularios. 

De facto, "nada obsta, pois, a inser~a'o da declara~a'o "toma-se conhecimento e 

aceitam-se plenamente as condi~bes gerais de utiliza~a'o constantes do verso deste 

documento, junto ao local de assinatura do ~ontrato",~ conforme consta, alias, do 

contrato da Vodafone. 

Nestes termos, entendemos que deve ser deixado ao criterio dos operadores a 

defini~%o do local da assinatura nos seus contratos. 

11.- Conteudo minimo a incluir nos contratos para a prestaciio de servicos 

telefonicos acessiveis ao public0 (moveis ou em local fixo). 

De forma a facilitar a cornpreens30 dos nossos comentarios, optamos por seguir a 

numera~%o constante do documento em consults. A citago dos pontos enumerados na 

Consulta, encontram-se em italico. 

B) Servi~os fornecidos, niveis de qualidade de servi~o oferecidos, bem como o 

tempo necessario para a I i g a ~ I o  inicial 

Condi~bes em que a empresa podera prestar o servi~o - as condi~bes em que a 

empresa presta servi~o aos clientes, por exemplo se o servi~o esta disponivel na area 

do cliente, se sera'o realizados teste de conectividade para veriticar se e possivel a 

presta~a'o do servi~o, etc. Nestes casos o contrato deve informar o cliente de como 

pode pedir o reembolso do que ja prestou e pdr fim ao contrato. 

No que respeita a este ponto, gostariamos que o ICP-ANACOM clarificasse o que se 

pretende. 

N%o obstante, e na eventualidade do ICP-ANACOM se estar a referir a faculdade 

conferida ao cliente de poder pedir o reembolso do que ja prestou e de p8r fim ao 

contrato na eventualidade de n%o ser possivel prestar o servip ou o servi~o estar 

Idem 



indisponivel na area do Cliente, entendemos que tal so se podera eventualmente 

equacionar relativamente aos servips telefonicos fixos. 

Com efeito, atenta a mobilidade que caracteriza os servips moveis, os operadores so 

poderiam prever nos respectivos contratos este penalidade quando, n%o so o Cliente 

indicasse o local ou locais precisos de utilizaq%o do serviqo, mas tambem mediante a 

execugo de testes de aferiq%o de cobertura na dita "area do Cliente" (residencia? local 

de trabalho? casa de ferias?), os quais implicariam inumeros recursos tecnicos e 

humanos, bem como custos inwmportaveis para os operadores. 

Area geografica de cobertura, incluindo, no caso dos senti~os telefonicos moveis, 

informa~do, reportada a data da celebra~do do contrato, sobre as areas de sombra 

(outdoor e indoor) e de comunicaq3es irregulares em que n6o 6 possivel garantir a sua 

utiliza@o eficaz, bem como a forma de obten~do de informa~do permanentemente 

actualizada sobre as mesmas 

Actualmente, a informago sobre as areas de cobertura GSM e as respectivas zonas de 

sombra e facultada a todos os clientes em mapas disponibilizados nas lojas e no Site da 

Vodafone. 0 cliente pode, ainda, ter acesso a informago mais detalhada sobre 

cobertura atraves do Serviqo de Atendimento a Clientes. 

Sugere o ICP-ANACOM que a informaqao sobre zonas de wbertura, assim como as 

areas de sombra (outdoor e indoor) e de wmunicafles irregulares, em que n%o e 

possivel garantir a utilizago eficaz do servip, wnste do contrato de ades%o ou 

constitua anexos a este contrato. 

Como ja tivemos oportunidade de salientar em momentos anteriores, e embora cientes 

de que a informaflo respeitante a cobertura pode ter uma influencia determinante na 

decis%o de celebrar um wntrato w m  um prestador de servip telefonico movel, 

entendemos que n%o se afigura razoavel incluir ou anexar ao wntrato de ades%o um 

conjunto de mapas que identifiquem as zonas de cobertura e de sombra para a 

generalidade do territorio nacional. 



Com efeito, a disponibilizaq30 de informa@o sobre a cobertura do territorio obrigaria os 

operadores a anexar ao contrato, ja de si volumoso, um significative conjunto de mapas, 

os quais, dada a frequencia da implementaq%o e optimizaqbes das estafles de base, 

em particular no que respeita a cobertura UMTS, n%o poderiam estar actualizados com 

informa@o a data da celebra@o do contrato, uma vez que, tal implicaria a sua 

actualizaq30 numa base quase diaria, o que seria, do ponto de vista pratico 

manifestamente inaceitavel. 

Por outro lado, ainda que fosse possivel produzir e distribuir a informaq%o sobre 

cobertura a todos os canais de venda da Vodafone numa base diaria, sempre se 

suscitariam, entre outras, algumas questbes quanto ao rigor e detalhe da informa@o 

que seria possivel disponibilizar em suporte de papel e que, so por si, impediriam o 

operador ou os seus representastes de garantir a cobertura em locais especificos 

outdoor ou indoor. 

Com efeito, os mapas de cobertura disponibilizados pela Vodafone correspondem ao 

resultado de calculos de previs%o de cobertura efectuados por ferramentas especificas 

que utilizam modelos digitais do terreno (contendo informa@o morfologica), de 

ocupaq%o do terreno e, quando disponivel, de edificios bem como modelos de 

propagaq%o, na maioria dos casos, de natureza estatistica, aferidos por mediqbes 

efectuadas no in loco. 

Desta forma, a cobertura calculada tem, necessariamente, associado um err0 de cilculo 

e uma probabilidade de ocorrencia, n%o se tratando, portanto, de uma informaq%o isenta 

de erro. 

Acresce, que a previsso de cobertura no interior de edificios apresenta dificuldades 

significativas adicionais, ja que, com excepq8o de alguns edificios publicos (e.g. 

aeroportos, centros comerciais, instalaqbes de Clientes) n%o s%o realizadas, 

genericamente, mediqbes no interior de edificios. 

Por sua vez, a penetra@o de ondas electromagneticas, como 6 o caso dos sinais 

transmitidos pelas estafles de base, em edificios, depende muito das caracteristicas de 

cada edificio, materiais de construq%o, area de vidro na fachada, altura do edificio (em 



comparapo com a altura media dos edificios circundantes), integrapo do edificio na 

malha urbana, existencia ou n%o de divisdes interiores (sem janelas), etc. 

Por este motivo, a propria informaq%o de cobertura indoor possui uma complexidade 

elevada. Assim, no mesmo edificio a cobertura pode variar de piso para piso, sendo que 

em cada piso podem ser definidos diversos niveis de cobertura - junto as janelas, nas 

divisdes com janelas; nas divisdes interiores, nos elevadores, etc. 

Pelos motivos expostos, a possibilidade de err0 associado a previs%o de cobertura 

indoor e significativamente superior ao da cobertura outdoor. 

Face ao que acima se deixou dito, e tendo tambem presente os custos que tal 

acarretaria para a Vodafone, afigura-se imprati&vel a disponibilizaq30 de mapas 

actualizados e com detalhe precis0 das zonas de sombra indoor e outdoor no contrato 

ou em anexo. 

Ora, tendo presente que a Vodafone implementou ha algum tempo uma aplicapo que 

permite aos assistentes do serviqo de atendimento ao cliente identificar e disponibilizar 

as areas geograficas de cobertura, incluindo, com a precis30 possivel, as areas de 

sombra e de comunicafles irregulares (n3o distingue indoor de outdoor), entendemos 

que, em alternativa a disponibilizapo de um cor-ijunto de mapas de cobertura, se 

revestira de maior utilidade para o Cliente ter um servi~o de atendimento permanente, 

atraves do qua1 obtem informaqdes sobre cobertura completas, tanto quanto possivel, e 

actualizadas. 

Assim sendo, e pese embora o Regicom n%o refira expressamente a necessidade do 

contrato de ades3o conter informafles especificas sobre a cobertura do serviqo, 

propomo-nos manter os termos contratuais ja enviados ao ICP-ANACOM, 

disponibilizando nas condifles gerais, ou mesmo na parte da frente do contrato, 

informapo relativa a possibilidade de quaisquer d~jvidas sobre a cobertura num local 

especifico poderem ser dirigidas pelo cliente ao Serviqo de Atendimento ao Cliente 

(1 691 2). 



E) Detalhes de precjos e meios de obtencjiio de informacjaes actualizadas sobre 

precjos 

Consequ6ncias em termos de transparencia tarifaria para os futuros chamadores do 

cliente, no caso de este ao contratar o servi~o, proceder tambem a porfabilidade dos 

numeros 

Neste particular, e a proposito da portabilidade dos numeros, consagra-se a 

necessidade de previs%o no contrato das consequencias, em termos de transparencia 

tarifaria para os futuros chamadores do cliente, no caso do cliente ao contratar o servi~o 

proceder tambem a portabilidade dos numeros. 

Ora, tal informaq%o e destinada aos chamadores e n%o ao cliente aderente, sendo ela 

devidamente ja divulgada na mensagem que e obrigatoriamente disponibilizada aos 

chamadores do numero que efectuou a portaq80 para a rede da Vodafone. Este 

procedimento parece-nos perfeitamente suficiente para garantir e assegurar a 

transparencia tarifaria entre utilizadores, ja que desta forma tem conhecimento que 

podera haver diferenqas em sede de custo da comunicapo efectuada, tendo ao mesmo 

tempo oportunidade de optar por n%o estabelecer a referida comunica@o. 

Nestas condifles, entendemos que este ponto n%o deve constar dos elementos 

minimos a incluir nos contratos. 

F) Duracjlo do contrato, condicjaes de renovacjlo, suspenslo e cessacjiio 

PrevisBo de pre-aviso adequado, de oito dias, ao assinante, o qua1 deve ser adverfido 

do motivo da suspensBo e dos meios ao seu dispor para a evitar. 0 contrato deve 

indicar o meio adequado para efectiva~ao do aviso 

No seu contrato a Vodafone preve, para a generalidade das comunicafles ao cliente, a 

possibilidade de ser utilizado um meio adequado. N%o nos parece, por isso, que seja 

necessario incluir relativamente a cada comunicapo a forma especifica como o cliente 

sera alertado, devendo, antes, ser deixado ao criterio dos operadores, salvo em caso de 

notifica~des especificas, a oppo  pelo meio de comunicaq%o que melhor se adequara 

ao caso concreto. 



Nestes termos, n%o deve o contrato prever o meio concreto para a efectiva@o do aviso 

em cada situaqso especifica em que haja necessidade de alertar o Cliente, mas, antes, 

identificar apenas o conjunto de meios que o operador podera utilizar para este fim. 

G) Alteraq6es contratuais 

Onde se pode encontrar versa'o actualizada do contrato 

Na linha do que acima se aduziu s em sede de consideraqdes gerais, somos de opiniao 

que n%o se justifica a inserq%o desta men@o nos contratos, tanto mais que estas as 

alterafles ja s%o do conhecimento do Cliente, uma vez que Ihe ser%o obrigatoriamente 

notificadas. 

I) M6todo para iniciar processos de resoluqio de litigios 

Prazo maximo dentro do qua1 a empresa deve acusar a recepqa'o da reclama~a'o 

Procedimento de resoluqa'o da reclamaqa'o 

Em nosso entender, n%o faz sentido incluir nos contratos os procedimentos internos dos 

operadores, pelo que estes pontos devem ser eliminados dos elementos minimos a 

incluir nos contratos. 

J) Condiq6es em que e disponibilizada a facturaqiio 

Antecedgncia do envio da factura ao cliente relativamente a data limite de pagamento 

Como e sabido, a emiss%o de facturas aos clientes da Vodafone, esta associada aos 

diferentes ciclos de facturaq%o, em respeito pelo disposto no Codigo do IVA, as quais 

indicam o prazo limite de pagamento. 

Consideramos, assim, ser desnecessaria e irrazoavel qualquer indica@o no contrato a 

este proposito. 

0 s  modos de pagamento das facturas 



Em nosso entender, esta informaqso, pela sua natureza, devera constar das facturas e 

nso do proprio contrato. 


