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Resposta da NOWO à consulta pública sobre o valor da tarifa 

social de acesso à Internet 

10 de setembro de 2021 

A NOWO Communications, S.A. (“NOWO”) apresenta neste documento a sua resposta à 

consulta pública sobre o valor da tarifa social de acesso à Internet (“TSI”). 

A TSI é uma medida de grande mérito social, pois visa permitir o acesso em banda larga à 

Internet às camadas da população economicamente mais carenciadas e que não têm 

capacidade de contratar mesmo os mais baratos serviços de acesso à Internet em banda 

larga disponíveis no mercado. Com esta medida pretende-se evitar a exclusão destes 

cidadãos de uma participação plena na vida social e económica do país, numa altura em 

que o acesso a serviços digitais e à Internet é cada vez mais essencial e constitui parte 

integrante da vida quotidiana de cidadãos, empresas e instituições públicas. 

A NOWO não poderia deixar de apoiar uma medida como esta, sem prejuízo de contribuir 

para identificar aspetos passíveis de eventual melhoria, pelo que manifesta a sua total 

disponibilidade para colaborar na implementação prática e atempada da TSI, em 

cumprimento do Decreto-Lei nº 66/2021, de 30 de junho. 

No Sentido Provável de Decisão (“SPD”) em apreço, a ANACOM procede à definição dos 

seguintes valores máximos para a TSI: 

• Mensalidade (sem complementos): 5,00 € sem IVA (correspondente a 6,15 €

com IVA)

• Valor de ativação dos serviços e/ou equipamentos de acesso: 21,45 € sem IVA

(correspondente a 26,38 € com IVA)

• Valor mensal e da ativação e/ou equipamento diluído em 12 meses: 6,79 € sem

IVA (correspondente a 8,35 € com IVA)

• Valor mensal e da ativação e/ou equipamento diluído em 24 meses: 5,89 € sem

IVA (correspondente a 7,25 € com IVA)

Estes valores devem aplicar-se tanto à TSI suportada em redes fixas como em redes 

móveis.  

Atentos os fins sociais da TSI, os preços devem, necessariamente, ser definidos a um nível 

que não constitua um esforço económico incomportável para os beneficiários. Assim, a 

NOWO aceita a metodologia seguida pela ANACOM para determinação dos valores, bem 

como os valores concretos propostos. 
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Sem prejuízo, é necessário assinalar que a prestação da TSI aos valores indicados implica, 

para a NOWO, uma operação largamente deficitária. Isto verifica-se para qualquer 

circunstância em que a TSI seja prestada pela NOWO: suportada em rede fixa própria ou 

de terceiros ou suportada em rede móvel (na modalidade de MVNO), conforme melhor se 

detalha na nossa resposta à consulta sobre a definição do conceito de encargo excessivo. 

Face ao exposto, é expectável que a NOWO se veja obrigada a recorrer ao mecanismo de 

financiamento previsto no artigo 6º do Decreto-Lei nº 66/2021, de 30 de julho. 

Quanto a este mecanismo, a NOWO não pode deixar de manifestar a sua convicção de 

que o financiamento dos encargos excessivos com a prestação da TSI pelos operadores 

de comunicações eletrónicas devia ser assegurado por fundos públicos e não pelo próprio 

sector das comunicações eletrónicas. Com efeito, a TSI é uma medida de caráter social e 

traduz-se em benefícios não só para os próprios beneficiários da TSI, mas também para a 

sociedade como um todo, para a economia (ao permitir a melhor integração dos 

beneficiários num conjunto cada vez mais alargado de atividades económicas suportadas 

digitalmente) e para a melhor eficiência dos serviços públicos (ex.: serviços à distância, 

cumprimento de obrigações fiscais, etc). Todas estas razões concorrem para que o suporte 

financeiro desta medida seja distribuído pelo todo social e económico, pelo que devia ser 

prevista uma verba no Orçamento de Estado para este fim. 

No que diz respeito aos valores propostos, coloca-se ainda outra questão, para a qual se 

solicita um esclarecimento da ANACOM. É apresentada a hipótese de diluir os preços 

máximos de ativação e equipamentos em 12 ou 24 meses, do que resultam valores 

máximos de mensalidade a 12 e 24 meses integrando aqueles preços diluídos. A questão 

que se coloca é se devemos encarar estas hipóteses como configurando fidelizações de 

12 e 24 meses associadas à TSI. Na leitura que fazemos do Decreto-Lei nº 66/2021, de 30 

de julho, não vemos suporte para uma fidelização associada à TSI, pelo que se um 

operador optar por diluir os preços de ativação e equipamentos desta forma e, por qualquer 

razão (perda de elegibilidade, desistência, mudança para a TSI de outro operador ou 

mudança para um tarifário comercial), o beneficiário deixar de pagar as mensalidades a 

meio do período em questão, qual o suporte legal para o operador ser ressarcido pela 

parcela remanescente do valor diluído? Será o recurso ao mecanismo de financiamento a 

única forma de ressarcimento? Em nossa opinião, o operador devia ser autorizado nestes 

casos a obter o ressarcimento junto do cliente. 

Relativamente à possível mudança de um beneficiário para a TSI de outro operador, a que 

se aludiu no parágrafo anterior como exemplo de possível quebra do período de 12 ou 24 

meses, solicita-se o esclarecimento se tal possibilidade é aceitável nos termos do Decreto-

Lei nº 66/2021, de 30 de julho. 
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Ainda quanto aos equipamentos, a NOWO não fornece equipamentos de acesso à rede 

móvel (telemóveis, routers) nas suas ofertas comerciais. Assim, solicita-se o 

esclarecimento se será aceitável a NOWO disponibilizar uma TSI móvel que não integre 

uma oferta de equipamento. Assinale-se que a obrigatoriedade de fornecer equipamento 

implicará a necessidade de constituição de stocks expressamente para a TSI, já que 

nenhuma oferta comercial da NOWO integra equipamentos, o que acrescerá aos custos 

operacionais da TSI e correspondente défice financeiro de exploração.  

[Início de informação confidencial] 

 

[Fim de informação confidencial] 

Uma última questão, que apesar da sua grande relevância operacional não é tratada em 

nenhum dos SPD agora em consulta sobre a TSI, é o procedimento a seguir pelos 

operadores para verificarem a elegibilidade dos clientes junto da ANACOM. Solicita-se que 

a ANACOM, logo que possível e atempadamente, apresente aos operadores o 

procedimento em questão, para que lhes seja possível implementar os processos internos 

necessários. 


