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1. Introdução 

Com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, 

de 30 de julho (Decreto-Lei n.º 66/2021), o Presidente do Conselho de Administração da 

ANACOM, por decisão de 21.01.2022, aprovou o sentido provável de decisão (SPD) sobre 

a oferta da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga 

(TSI) apresentada pela Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

Esta decisão foi ratificada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 

25.01.2022. O SPD aprovado foi submetido ao procedimento de audiência prévia nos 

termos previstos nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

por um prazo de dez dias úteis. 

Por comunicação recebida na ANACOM em 04.02.2022, dentro do prazo fixado para o 

efeito, a VODAFONE veio pronunciar-se sobre o SPD que lhe foi notificado, pronúncia que 

se analisa no presente relatório que constitui fundamento e, como tal, parte integrante da 

decisão sobre a oferta da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em 

banda larga da VODAFONE. 

2. Apreciação na generalidade 

A VODAFONE, na sua pronúncia, vem manifestar discordância do entendimento da 

ANACOM relativo à cobrança, a título de compensação em caso de extravio, dano ou não 

devolução de equipamento, e ao procedimento de atribuição de TSI. Apresentou também 

esclarecimento sobre o tráfego adicional, mencionando que irá ajustar a sua oferta de 

modo a que o beneficiário receba sempre uma mensagem com indicação da necessidade 

de consentir na ativação de tráfego adicional, bem como sobre os preços da mensalidade 

e da ativação, referindo ainda que os preços apresentados na oferta incluíam IVA à taxa 

de 23%.  

Relativamente ao pagamento faseado, apresenta uma proposta de adoção de três prazos 

de pagamento distintos.  



 

2 

 

Nos pontos seguintes deste relatório será apresentada de forma mais detalhada a posição 

da VODAFONE e o entendimento desta Autoridade sobre a pronúncia desta empresa.   

3. Apreciação na especialidade 

3.1. Preços – Mensalidade e ativação 

A VODAFONE informa que a apresentação do preço da mensalidade (de 6,15 euros) e dos 

serviços de ativação e/ou equipamentos (de 26,38 euros) com IVA incluído à taxa de 23% 

resulta da «obrigatoriedade legal de divulgar o preço da prestação de serviços ou de venda 

de bens destinados a consumidores, por referência ao respetivo preço total, expresso em 

moeda com curso legal em Portugal, com inclusão de todos os impostos, taxas e outros 

encargos que nele sejam repercutidos (…)».  

Esclarece também que os valores apresentados correspondem, de facto, aos preços a 

praticar em Portugal Continental e que na comunicação da sua oferta ao público irá tornar 

claro este facto, mediante a indicação diferenciada dos preços finais a praticar em Portugal 

Continental e nas Regiões Autónomas. 

Entendimento da ANACOM 

Perante a clarificação apresentada pela VODAFONE, conclui-se que o valor apresentado 

para a mensalidade da TSI está conforme o n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021, 

e o valor para a ativação e ou equipamento de acesso observa o fixado no n.º 2 do mesmo 

artigo. 

3.2. Preços – Equipamento   

No que concerne à proposta de cobrança de um valor de 150 euros a título de 

compensação, em caso de extravio, dano ou não devolução dos equipamentos de suporte 

à prestação do serviço de acesso à Internet com base em tecnologia fixa que são 

facultados em regime de comodato, a VODAFONE entende que esta solução «(…) em 

nada colide com a letra ou espírito subjacente ao regime da TSI, funcionando, ao invés, 

como uma forma legítima de responsabilização do cliente pelo uso e fruição de um bem 

alheio». 
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No entender da VODAFONE, não se verifica no Decreto-Lei n.º 66/2021 e na Portaria  

n.º 274-A/2021 a lacuna invocada pela ANACOM, não sendo evidente que uma lacuna do 

regime, a existir, deva ser integrada nos termos sustentados pela ANACOM no SPD 

notificado. 

Assim, sustenta a VODAFONE que a inexistência de regras destinadas a reger a 

disponibilização de equipamentos em regime de comodato traduz antes «(…) a definição 

de um regime específico, que, em todas as situações que nele não se encontrem 

expressamente previstas, deve ser integrado mediante recurso às regras sectoriais 

aplicáveis ou, na ausência destas, aos princípios gerais de direito». Com este 

enquadramento, conclui que têm plena aplicação as regras do comodato previstas no 

Código Civil, não podendo ser afastada a responsabilidade do comodatário pela perda ou 

deterioração do bem. Acrescenta a empresa que o valor que pretende cobrar corresponde 

ao que considera ser devido para ressarcimento do equipamento cuja fruição foi permitida 

ao cliente, nos casos extremos e residuais em que este sofreu uma deterioração resultante 

de uma utilização não diligente ou quando não ocorra a sua devolução. 

Na tese que defende, a VODAFONE sustenta ainda que o n.º 2 do artigo 2.º da Portaria  

n.º 274-A/2021, ao prever que «(…) a atribuição da tarifa social de acesso a serviços de 

Internet em banda larga fixa ou móvel deva ser precedida de serviços de ativação e ou 

equipamentos de acesso (…)» (sublinhado da VODAFONE), evidencia uma intenção de 

«(…) evitar a imposição, em momento prévio à prestação do serviço, de encargos 

desproporcionados que, de alguma forma, possam limitar ou impedir a acessibilidade deste 

serviço por parte dos seus beneficiários.», assinalando que a sua oferta cumpre este 

desiderato e, como tal, o mecanismo de compensação por não devolução do equipamento 

em bom estado em nada compromete o propósito de acessibilidade que a legislação que 

regula a TSI pretende garantir. 

Por fim, acrescenta a VODAFONE que a previsão de cobrança de um valor desta natureza 

constitui uma prática corrente no mercado (que se encontra prevista, de forma transversal, 
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nas condições de oferta do serviço fixo da empresa) e que, alega o prestador, tem uma 

natureza “pedagógica”, no sentido da prevenção dos danos ou extravio dos equipamentos. 

Entendimento da ANACOM 

Como conclui a VODAFONE, o Decreto-Lei n.º 66/2021 e a Portaria n.º 274-A/2021 não 

preveem regras específicas para reger os casos em que a prestação do serviço de acesso 

à Internet abrangido pela TSI envolva a disponibilização em regime de comodato dos 

equipamentos utilizados pelo assinante para aceder ao serviço. 

Porém, na ótica da ANACOM, esta omissão não pode ter a leitura que a VODAFONE lhe 

pretende dar e que não se retira da argumentação expendida pela empresa.  

Se, como sustenta a VODAFONE, a omissão do regime da TSI significasse uma intenção 

de sujeitar a disponibilização dos equipamentos cedidos em regime de comodato às regras 

sectoriais aplicáveis ou, na ausência destas, às normas da lei geral que regem aquele 

negócio jurídico, estaria a admitir-se que, nestes casos, o legislador não cuidou de 

acautelar a acessibilidade que caracteriza e é visada por todo o regime da TSI, que 

obedece a contornos próprios que se afastam das condições habituais de oferta e 

contratação de serviços de acesso à Internet por parte das empresas prestadoras de 

serviços de comunicações eletrónicas. Sob a aparência de um regime mais favorável ao 

beneficiário da TSI, estaria a sujeitar-se este assinante a uma solução significativamente 

onerosa e penalizadora, contrariando o propósito de acessibilidade desta prestação do 

serviço universal. Não foi esta, seguramente, a intenção do legislador, sendo incontornável 

concluir pela existência de uma lacuna dos normativos aplicáveis cuja integração deve ser 

assegurada mediante recurso às regras previstas no artigo 10.º do Código Civil. 

A integração daquela lacuna nos termos preconizados pela ANACOM é a necessária para 

assegurar o propósito de acessibilidade visado, sendo que, em todo o caso, as empresas 

podem, verificando-se a existência de encargo excessivo, ser ressarcidas dos custos em 

que tenham incorrido, representando esta, também, uma solução que, prosseguindo o fim 

visado pela lei, não implica um encargo desmedido para ambas as partes, tanto mais que, 

como é referido pela VODAFONE na sua pronúncia, estarão em causa casos «extremos e 

residuais».  

Quanto à comparabilidade entre a venda inicial do equipamento de acesso e a eventual 

cobrança de valores relacionados com a não devolução do mesmo equipamento quando 



 

5 

 

este é cedido em regime de comodato, refira-se que, sendo de admitir que as empresas 

que se encontram obrigadas à disponibilização da TSI possam, se essa for a sua opção, 

disponibilizar os equipamentos necessários para aceder ao serviço em regime de 

comodato, não é defensável que, ao seguirem esta opção, deixem de ter de cumprir os 

propósitos que ditaram a criação do regime da disponibilização da TSI e, concretamente, 

de respeitar os limites aplicáveis aos valores que podem ser cobrados pela disponibilização 

dos equipamentos de acesso ao serviço. Dito de outro modo, se as empresas que optam 

pela venda do equipamento de acesso não podem cobrar pelos mesmos – bem como pela 

ativação do serviço, quando aplicável – mais do que 21,45 euros (valor sem IVA), não se 

compreende que as empresas que disponibilizem o mesmo equipamento em regime de 

comodato possam, para se ressarcir pela respetiva perda, cobrar mais do que o valor que 

poderiam ter cobrado caso tivessem optado, inicialmente, pela sua venda. Um 

entendimento diverso significaria admitir que as empresas obrigadas à disponibilização da 

TSI pudessem, por via do comodato de equipamentos, não cumprir o limite máximo 

definido na lei para a sua disponibilização, defraudando o objetivo do legislador com a 

respetiva fixação, e sujeitar os beneficiários da TSI a regimes significativamente distintos 

consoante a respetiva empresa tivesse, por opção comercial, decidido vender esse 

equipamento – caso em que o valor que lhe podia ser cobrado não poderia exceder o que 

resulta do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021 – ou por disponibilizá-lo em regime 

de comodato – caso em que, se não estivesse em condições de o devolver no final do 

contrato, o beneficiário poderia ser chamado a pagar um valor significativamente superior. 

Também não colhe a interpretação feita pela VODAFONE de que a letra do n.º 2 do artigo 

2.º da Portaria n.º 274-A/2021 evidencia uma intenção do legislador de evitar a imposição 

de encargos desproporcionados que possam pôr em causa a acessibilidade da TSI apenas 

num momento prévio à prestação do serviço, nem a conclusão que a partir desta leitura a 

empresa retira, de que o limite fixado nesta disposição não obsta a que se cobre aos 

beneficiários da TSI o valor fixado na oferta apresentada para as situações em que ocorra 

a perda ou deterioração de equipamentos facultados em regime de comodato, pois este 

não será um valor a pagar em momento prévio à prestação do serviço. 

A ANACOM concorda que a acima identificada disposição da Portaria n.º 274-A/2021 

evidencia uma preocupação de evitar a cobrança de valores elevados que impeçam a 

acessibilidade do serviço abrangido pela TSI, fazendo, contudo, notar que esta 

preocupação não se circunscreve, apenas, ao momento prévio à prestação do serviço. 
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Esta preocupação subsiste ao longo de toda a relação contratual que se estabelece para 

assegurar o serviço de acesso à Internet abrangido pela TSI, como evidencia, desde logo, 

a limitação legalmente consagrada do valor das mensalidades que periodicamente são 

devidas como contrapartida de acesso ao serviço. A alusão à precedência de serviços de 

ativação ou de equipamentos no contexto da atribuição da TSI significa, também, a 

complementariedade dos equipamentos para fazer uso do serviço ao longo de toda a 

relação contratual, pelo que não pode proceder a leitura de que o limite estabelecido por 

aquela norma se esgote no momento da ativação do serviço. 

O propósito do regime da TSI e que é prosseguido também pelo n.º 2 do artigo 2.º da 

Portaria n.º 274-A/2021 é, como se encontra expresso no preâmbulo deste diploma e do 

Decreto-Lei n.º 66/2021, de responder às necessidades de acesso a um serviço digital por 

parte de um segmento da população economicamente mais carenciado e que por razões 

de ordem financeira se vê excluída do acesso a serviços digitais essenciais. Ora, ao 

contrário do que alega a VODAFONE, este propósito não se esgota, nem se circunscreve 

ao momento da ativação do serviço, perdurando, antes, ao longo de toda a relação e 

destinada a assegurar a fruição dos serviços abrangidos pela TSI. 

Sem recusar a importância de ser promovida uma utilização diligente de equipamentos, a 

ANACOM não pode deixar de sublinhar que esta intenção não pode prejudicar o objetivo 

de acessibilidade que a TSI visa alcançar, não podendo, por isso, aceitar a consagração 

da solução prevista na oferta comunicada pela VODAFONE para os casos em que não 

seja assegurada a devolução, em adequadas condições, do equipamento facultado em 

regime de comodato, considerando também que esta solução não pode ter o seu 

fundamento no invocado propósito pedagógico. 

Sem prejuízo do exposto, faz-se notar que o entendimento avançado pela ANACOM no 

SPD, e que acima se reproduz e sustenta, não pretendia endereçar situações de utilização 

indevida ou ilícita nem situações de fraude na solicitação de equipamentos de acesso à 

TSI. Com efeito, entendendo esta Autoridade que o limite definido no n.º 2 do artigo 2.º da 

Portaria n.º 274-A/2021 será de aplicar independentemente do regime de disponibilização 

dos equipamentos de acesso pelo qual a empresa opte, reconhece-se que não terá sido, 

seguramente, intenção do legislador permitir, com este regime, o acesso, por parte dos 

beneficiários desta tarifa, a sucessivos equipamentos de acesso à Internet em banda larga 

em condições mais favoráveis que as condições normais de mercado, fora de um cenário 

de utilização normal dos mesmos. Assim, mantendo-se que o disposto na referida norma 
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aplicar-se-á, em qualquer caso, ao primeiro equipamento disponibilizado pela empresa 

para acesso à TSI, pelas razões acima detalhadas, admite-se que, no que respeita a 

equipamentos adicionais, o limite aí definido apenas se aplicará a situações em que os 

danos decorram de uma utilização normal, lícita e diligente desse equipamento, bem como 

a situações pontuais e fortuitas de extravio do equipamento inicialmente disponibilizado 

pela empresa que se encontrem devidamente comprovadas ou documentadas.  

Perante o acima exposto, a ANACOM: 

(i) Mantém o sentido de decisão notificado no que se refere ao primeiro 

equipamento disponibilizado ao beneficiário da TSI para acesso ao serviço de 

Internet em banda larga no âmbito da referida tarifa, devendo a oferta de TSI 

comunicada pela VODAFONE ser ajustada de conformidade com o acima 

expresso, não podendo o valor cobrado pela empresa em caso de extravio, 

dano ou não devolução de equipamento cedido em regime de comodato, ser 

ultrapassado o valor de 21,45 euros (acrescidos de IVA) fixado no n.º 2 do artigo 

2.º da Portaria n.º 274-A/2021 para a ativação e ou disponibilização de 

equipamento de acesso; 

(ii) Clarifica que as condições da oferta da TSI poderão divergir do estabelecido na 

norma referida no ponto anterior quando o beneficiário solicite equipamentos 

adicionais num contexto que não se reconduza a uma utilização normal, lícita e 

diligente do equipamento originalmente disponibilizado, ou quando estejam em 

causa situações de extravio desse equipamento que não sejam por si 

devidamente comprovadas ou documentadas. 

3.3. Preços – Pagamento faseado 

Apesar de entender que o disposto no n.º 3 do artigo 2.º da Portaria não pode ser 

interpretado como concedendo ao beneficiário a possibilidade de fixar, unilateralmente, a 

duração do prazo de pagamento faseado do preço associado aos serviços de ativação e 

ou equipamento, uma vez que, alega, uma venda a prestações ou o pagamento de um 

serviço ou dívida a prestações supõe a necessidade de se verificar um acordo entre as 

partes quanto ao fracionamento do prazo de pagamento, a VODAFONE mostra-se 

disponível para oferecer aos beneficiários da TSI um leque mais alargado de opções de 

pagamento faseado, permitindo três prazos distintos: 6, 12 e 24 meses. Ainda assim, 
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sublinha que, para tal, incorrerá em «significativos custos operacionais e de 

desenvolvimento de sistemas». 

Refere ainda este prestador que, ao atribuir ao cliente a faculdade de fixar, de forma 

unilateral, o prazo de pagamento a ser adotado, se estaria a incorrer num desvio face à 

prática instituída no mercado [i.e., a escolha (pelo cliente) de um determinado prazo de 

pagamento entre diferentes períodos temporais previamente definidos pelo prestador] o 

que, além do mais, resultaria, num «acréscimo de complexidade técnica e processual para 

os prestadores de serviços, os quais se veriam confrontados com a necessidade de 

adaptar os seus sistemas de faturação e cobrança de modo a prever e gerir diversos prazos 

de pagamento, sem que tal se traduzisse num benefício significativo para o cliente». 

Esclarece ainda a VODAFONE que a predefinição de um ou mais prazos de pagamento 

pelo prestador de serviço em nada prejudica o beneficiário da TSI, dado que este pode, 

livremente e a qualquer momento, decidir desvincular-se do período contratual fixo 

subjacente ao pagamento faseado mediante a liquidação das prestações em falta, sem 

qualquer penalização ou encargo adicional. Mais acrescenta que «pode até argumentar-

se que, quanto mais longo for o período de pagamento fixado, mais benéfico será para o 

cliente, na medida em que o valor mensal a pagar será mais reduzido.» 

Entendimento da ANACOM 

A posição expressa no SPD assenta na letra do n.º 3 do artigo 2.º da Portaria  

n.º 274-A/2021, o qual dispõe que o beneficiário da TSI «pode, se assim o entender, optar 

pelo pagamento faseado do preço associado aos serviços de ativação e ou equipamentos 

de acesso num prazo não superior a 24 meses», desta forma colocando na esfera daquele 

beneficiário a opção quanto ao concreto prazo de pagamento, até àquele limite.  

Porém, a ANACOM admite que, como alegado pela VODAFONE, a multiplicidade de 

opções de pagamento faseado, em função do que, em cada caso, seja solicitado pelo 

beneficiário da TSI, sendo uma solução sem paralelo no mercado, poderá implicar 

ajustamentos nos sistemas das empresas, sendo esta uma intervenção que envolverá 

custos operacionais e de desenvolvimento de sistemas que, sopesados com as vantagens 

da disponibilização de multiplicidade de opções de pagamento, poderão ser 

desproporcionados. 
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Neste contexto, admite-se que a letra do n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 274 A/2021 possa 

permitir uma maior flexibilidade interpretativa, desde que ao beneficiário sejam 

apresentadas suficientes opções quanto ao prazo de pagamento em prestações de modo 

a permitir-lhe escolher uma opção adequada às suas concretas necessidades. Nessa 

medida, admite-se que a disponibilização de, pelo menos, três opções de pagamento do 

preço associado aos serviços de ativação e ou equipamentos de acesso – em 6, 12 e 24 

meses –, a par da possibilidade de pagamento integral daquele preço na primeira fatura, 

será adequada ao cumprimento deste desígnio. 

Nestes termos, a ANACOM entende que a solução avançada pela VODAFONE permite ir 

ao encontro daquela que foi a intenção do legislador, sendo adequada para assegurar o 

pagamento em prestações acessíveis e ajustadas às concretas necessidades do 

beneficiário da TSI. 

3.4. Tráfego adicional 

A VODAFONE entende que o n.º 3 do Artigo 5.º da Portaria não impõe uma obrigação aos 

prestadores da TSI, atribuindo-lhes antes «a faculdade de, uma vez atingido o limite de 

tráfego associado à TSI, assegurarem a prestação de tráfego adicional, mediante a 

obtenção prévia de consentimento expresso dos beneficiários da TSI.», reconhecendo, no 

entanto, que a redação da norma é passível de diferentes interpretações. Como tal, a 

empresa refere que irá «ajustar a sua oferta de TSI de molde a assegurar que, sempre que 

atingido o limite de tráfego associado à TSI, o beneficiário receba uma mensagem, 

formulada em linguagem clara e simples, com indicação da necessidade de consentir na 

ativação de tráfego adicional e de quais os meios que tem ao seu dispor para o fazer».  

No que às condições de prestação do serviço associadas ao tráfego adicional diz respeito, 

a VODAFONE esclarece que esta terá condições idênticas às aplicáveis aos 15GB iniciais 

no que se refere à velocidade de upload e download (i.e. débito mínimo de upload de 

2Mbps e débito mínimo de download de 12Mbps). 

Entendimento da ANACOM 

Analisada a informação e os ajustamentos que a VODAFONE se propõe promover à oferta 

inicialmente comunicada, a ANACOM conclui que a mensagem que a empresa enviará aos 

beneficiários da TSI permite ir ao encontro do exigido no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria  

n.º 274-A/2021. Adicionalmente, perante a clarificação agora apresentada sobre as 
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condições que serão aplicáveis à disponibilização de tráfego adicional, a ANACOM conclui 

que, também neste ponto, a oferta da empresa cumpre com o exigido no n.º 3 do artigo 5.º 

da Portaria n.º 274-A/2021. 

3.5. Elementos exigidos para instruir o pedido 

A VODAFONE clarifica que, «nos casos em que o serviço se destine a ser prestado a um 

estudante universitário deslocado, o formulário que a Vodafone irá disponibilizar aos 

potenciais beneficiários da TSI, para efeitos de pedido de verificação de elegibilidade, 

prevê a obrigatoriedade de identificação do nome e morada do estudante universitário 

deslocado, ainda que o pedido não seja efetuado pelo próprio.»  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que a VODAFONE procedeu à implementação da necessária 

alteração no formulário para efeitos de obtenção do nome do estudante universitário 

deslocado, informação esta que, conforme se referiu no SPD, constitui um elemento 

relevante na análise dos documentos que deverão acompanhar o pedido de TSI. 

3.6. Procedimento para atribuição da TSI 

A VODAFONE declara na sua pronúncia que estruturou a sua oferta de TSI procurando 

conjugar o regime aplicável à prestação deste serviço com os procedimentos e formalismos 

de contratação ditados pelas disposições legais sectoriais aplicáveis. Após descrição do 

procedimento proposto, a empresa faz ainda saber que este teve como principal 

pressuposto o de que «o pedido de verificação de elegibilidade do potencial beneficiário 

não corresponde a um pedido de subscrição do serviço, mas, tão-só, ao impulso inicial do 

processo de atribuição da TSI, o qual apenas se conclui com a subscrição do contrato 

necessário à ativação e prestação do serviço». 

De resto, a VODAFONE considera que o pedido de elegibilidade não consubstancia um 

pedido de adesão e ativação da TSI «na medida em que não encontra reflexo na letra da 

lei e desconsidera todas as formalidades essenciais que os prestadores se encontram 

obrigados a cumprir por força das disposições legais sectoriais aplicáveis em matéria de 

contratação de serviços», tanto mais que os prestadores terão sempre de solicitar ao 

requerente beneficiário a «assinatura do contrato» ou a «devolução de alguma evidência 

escrita que permita concluir pela anuência do requerente aos termos contratuais 
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propostos», sob pena da prestação de serviços não «ter por base um contrato devidamente 

formalizado». 

Na ótica da VODAFONE, o entendimento expresso no SPD é desprovido de sustentação, 

pois não encontra reflexo na letra da lei e desconsidera todas as formalidades essenciais 

a que os prestadores se encontram obrigados para cumprir as disposições legais sectoriais 

aplicáveis em matéria de contratação de serviços.  

Sustenta ainda que o procedimento que se propõe adotar é consistente com o disposto no 

n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei nº 66/2021, de 30 de julho, onde se lê que «[a] atribuição 

da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga é 

automática, na sequência do pedido do interessado junto das empresas que oferecem 

serviços de acesso à Internet em banda larga e após a confirmação da elegibilidade nos 

termos previstos no presente artigo» uma vez que, entende, o mencionado «automatismo 

previsto na lei se refere expressamente à “atribuição” e não à “ativação” do serviço. 

Ativação esta que, dadas as condições que é necessário acautelar em momento prévio ao 

início da prestação de um serviço (e.g. verificação de crédito, avaliação de fraude, 

verificação de cobertura de rede, formalização do contrato, entrega de equipamentos, 

provisionamento do serviço na rede, etc) nunca poderia ser automática ou estar apenas 

dependente da confirmação da elegibilidade do cliente». 

Adicionalmente, a VODAFONE elenca ainda um conjunto de questões sobre o modo de 

operacionalização do entendimento da ANACOM, nomeadamente, como terá de proceder:  

i. no caso em que os potenciais beneficiários queiram somente aferir sobre a sua 

elegibilidade;  

ii. em termos de recolha e manutenção dos dados pessoais dos potenciais 

beneficiários que poderão não ser, nem vir a ser, seus clientes, na medida em que, 

num pedido de adesão, a VODAFONE terá de recolher dados pessoais adicionais 

aos solicitados num pedido de verificação de elegibilidade;  

iii. nas situações em que o prestador não consiga recolher os dados mencionados 

junto do beneficiário no período legal de 10 dias, quando os dados adicionais que 

necessita para a correta formalização do contrato são solicitados num momento 

posterior à confirmação de elegibilidade;  

iv. ao nível do momento em que se deve recolher a assinatura ou manifestação de 

consentimento do cliente aos termos da minuta contratual ou se deve entender-se 
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que «o simples pedido de verificação da elegibilidade constitui evidência suficiente 

da manifestação de vontade do requerente em vincular-se aos termos contratuais 

propostos», ou se isto significa que os prestadores podem/devem iniciar a 

prestação do serviço sem que seja necessária a formalização do contrato; 

v. no caso em que o cliente não dê continuidade ao processo de atribuição da TSI 

(principalmente nos casos em que isto implique a marcação de instalação/ 

levantamento em loja dos equipamentos), nomeadamente se deve ativar o serviço 

e iniciar a faturação;  

vi. em caso de extravio, não receção dentro do prazo estabelecido na lei, receção por 

terceiros ou ausência de confirmação de receção do equipamento e cartão SIM por 

parte do cliente, dado que a ativação do cartão SIM (no caso da tecnologia móvel) 

depende, por motivos de prevenção de fraude, da confirmação da boa receção do 

cartão por parte dos clientes, ou se se deve proceder à ativação de forma 

automática do cartão SIM com todas as consequências que essa ativação poderá 

acarretar, como a utilização de serviços por parte de terceiros;  

vii. nos casos em que os clientes desistam de um pedido após a confirmação da sua 

elegibilidade ou decidam aderir à TSI de outro operador entre o pedido de 

verificação de elegibilidade e a respetiva resposta por parte da ANACOM. 

Por fim, questiona ainda a VODAFONE se ao se considerar o pedido de adesão à TSI com 

«suficiente para celebração do contrato» tal significa que os prestadores se encontram 

dispensados de recolher qualquer documentação necessária para a celebração do contrato 

ou outra evidência da vontade de contratar, por exemplo recolher assinatura, ou ainda se 

estão dispensados de confirmar que o requerente é efetivamente o potencial beneficiário 

da oferta.  

Entendimento da ANACOM 

Relativamente a este tema, importa em primeiro lugar, referir que o regime da TSI é 

especial e visa a disponibilização de uma oferta regulada que, como tal, se afasta das 

condições usuais de contratação. O regime da TSI foi concebido com o objetivo de 

assegurar a infoinclusão, a um preço acessível, a um grupo de destinatários específicos. 

Para esse efeito, estabelece os procedimentos e as obrigações que foram consideradas 

mais ajustadas para alcançar esses objetivos. 
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Com o enquadramento acima referido, os n.ºs 4 e 7 do artigo 14.º do Decreto-Lei  

n.º 66/2021 exigem que as empresas prestadoras do serviço de acesso à Internet em 

banda larga elaborem e submetam à aprovação da ANACOM as suas ofertas. Estas 

ofertas, depois de aprovadas, constituirão as propostas de cada empresa que se 

encontram disponíveis para contratação, por adesão, dos beneficiários da TSI. São ofertas 

públicas e, portanto, os contratos em que estas assentam podem e devem ser facultados 

a todos os que manifestem a intenção de as conhecer, não estando essa informação 

condicionada à prévia confirmação da elegibilidade de quem à mesma pretende aceder. 

As ofertas de TSI constituem, assim, propostas contratuais abertas ao conhecimento e à 

adesão por parte dos possíveis beneficiários da tarifa social. 

O automatismo exigido pelo legislador tem por base o modelo acima descrito em que o 

potencial beneficiário da TSI que solicita a atribuição da tarifa social está a manifestar a 

adesão às condições contratuais apresentadas pelas empresas, cuja vigência depende da 

verificação da condição da sua elegibilidade. Este automatismo significa que, após a 

confirmação da elegibilidade do beneficiário, o acesso é ativado sem necessidade de 

qualquer declaração negocial complementar por parte do assinante do serviço. 

Exigir que o beneficiário da TSI confirme a sua intenção de contratar o serviço no momento 

subsequente à verificação da elegibilidade prejudica e elimina o efeito que o automatismo 

previsto na lei visa assegurar. A ANACOM não identifica que outro significado ou efeito útil 

esta obrigação de automatismo possa ter, nem a VODAFONE logrou fundamentar um 

entendimento em sentido diverso na sua pronúncia. 

Com efeito, não colhe a argumentação avançada pela VODAFONE de que o automatismo 

previsto na lei se refere expressamente à “atribuição” da tarifa e não à sua “ativação”, tendo 

em consideração que nem o entendimento da ANACOM contende com este entendimento, 

nem se retira desta diferença suporte para o procedimento que esta empresa sustenta 

dever ser seguido. O automatismo na atribuição da TSI, na terminologia do n.º 1 do artigo 

9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, terá de se entender como respeitando ao processo de 

contratação, uma vez que a ativação terá, essa sim, naturalmente, de ficar dependente da 

confirmação de elegibilidade do potencial beneficiário, dessa forma reforçando o 

entendimento desta Autoridade no sentido de que este não será compatível com um 

procedimento em que a contratação do serviço ocorra apenas após essa confirmação. 

Assim, a ativação do serviço fica dependente da confirmação da elegibilidade do 

beneficiário, como não poderia deixar de ser, mas o pedido de adesão ao serviço e 
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consequente contratação não. Deste modo, após a confirmação da elegibilidade do 

beneficiário, a própria ativação da TSI terá um elemento de automatismo – uma vez que o 

legislador determina um prazo para essa ativação contado a partir da receção de 

confirmação da elegibilidade – que se perderia num cenário em que, nesse momento, o 

contrato não tivesse já sido formalizado. Com base neste acordo e na verificação da 

condição “elegibilidade”, é promovida a ativação do serviço, uma ação que se traduz na 

ligação do mesmo. Ora, para que o serviço seja ligado, terá de ter havido um acordo nesse 

sentido e, para cumprir a exigência da lei, esse acordo terá de ocorrer no momento inicial 

em que o interessado apresenta um pedido de adesão à TSI junto da empresa. Assim, não 

se identificam obstáculos a que todos os procedimentos de que depende a prestação do 

serviço sejam formalizados com o pedido de atribuição da TSI e, portanto, antes da 

confirmação da elegibilidade do potencial beneficiário. 

Considerando o acima exposto, a generalidade das empresas que comunicaram à 

ANACOM as suas ofertas de TSI (em alguns casos logo aquando da comunicação da oferta 

original e, noutros, após notificação do SPD contendo o entendimento da ANACOM sobre 

esta matéria), preveem no momento em que é solicitada a atribuição da tarifa que seja 

concretizada a contratação do serviço, sujeitando a entrada em vigor do contrato à 

condição de confirmação da elegibilidade do consumidor para beneficiar da TSI, sem com 

isso colocarem em causa as regras de segurança e as exigências legais aplicáveis à 

prestação dos serviços. Desta forma, o cumprimento das várias obrigações legais, 

designadamente em matéria de informação pré-contratual e contratual, a recolha de dados, 

bem como de recolha do acordo do consumidor relativamente às condições do contrato, 

deverão ocorrer no (primeiro e único) momento em que o beneficiário da tarifa solicita a 

sua atribuição. 

Assim, o automatismo previsto na lei não obsta, naturalmente, a que a VODAFONE 

proceda à recolha dos elementos, autorizações, assim como todos os dados necessários 

à prestação dos seus serviços, não preclude o cumprimento das obrigações legais 

aplicáveis em matéria contratual, nem impede que a empresa convencione com os seus 

clientes os procedimentos a seguir para que, confirmando-se a respetiva elegibilidade para 

efeitos de atribuição da TSI, estes fiquem na posse dos equipamentos necessários para 

aceder ao serviço, acautelando, em qualquer caso, soluções que garantam a fiabilidade do 

envio e da receção dos mesmos, bem como a ativação da TSI no prazo estabelecido no 

n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021.  
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Acresce que não se afigura evidente de que forma esta abordagem impede que os 

potenciais beneficiários da TSI possam obter informação sobre a sua elegibilidade para 

beneficiar da tarifa. Com efeito, as condições de elegibilidade estão fixadas na lei e devem 

ser objeto de informação por parte das empresas, não sendo necessário solicitar a 

atribuição da TSI para obter essa informação. 

No que se refere à recolha de dados pessoais, assinala-se que essa recolha e o posterior 

tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito da contratação (sob condição) terá 

de respeitar o disposto na legislação aplicável, designadamente quanto à sua eventual 

eliminação quando deixem de se verificar os pressupostos que ditaram a respetiva recolha 

e/ou os motivos para os quais o titular autorizou o respetivo tratamento, não se antecipando 

que a situação difira de uma em que o beneficiário ative a TSI e decida cancelar o serviço 

após a respetiva ativação. 

Assim sendo, e no pressuposto de que o contrato deve celebrar-se (sob condição) no 

momento do pedido de adesão, conforme é entendimento da ANACOM, não se 

compreende em que contexto a VODAFONE poderá diferir a recolha dos dados 

necessários à respetiva formalização, pelo que não se antecipa de que forma o 

entendimento da ANACOM poderá ditar uma eventual ativação da TSI sem «obtenção dos 

dados necessários à correta formalização do contrato» ou sem «manifestação da anuência 

do requerente aos termos contratuais propostos». Acresce que o interessado terá sempre 

de disponibilizar os seus dados pessoais (ou, pelo menos, parte relevante desses dados) 

para efeitos de verificação de elegibilidade. 

Por outro lado, nada no entendimento da ANACOM pode ser lido como sustentando a 

ativação e faturação da TSI sem que o beneficiário tenha efetivo acesso ao serviço – 

confirmada a elegibilidade, o prestador deverá diligenciar com vista à ativação do serviço, 

instalando-o na morada do beneficiário ou, no caso da TSI móvel, disponibilizando-lhe o 

equipamento necessário. A ativação da TSI e consequente faturação do serviço 

dependerá, naturalmente, de o prestador criar as condições para que o beneficiário possa 

usufruir do serviço contratado.   

As vicissitudes de índole prática associadas à ativação – e não já à contratação do serviço 

– devem ser analisadas casuisticamente, cabendo à empresa demonstrar que adotou 

todas as diligências que lhe seriam exigíveis com vista ao cumprimento das obrigações 

legais que sobre si impendem. Nessas situações, como em qualquer situação de 
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supervisão a ANACOM avaliará os argumentos que, nessa sede, venham a ser aduzidos 

pela empresa. 

No que respeita a situações de desistência do beneficiário após a confirmação da respetiva 

elegibilidade, assinala-se que esta é sempre possível, como não poderia deixar de ser, 

estando a plataforma preparada para lidar esta circunstância. 

Finalmente, nota-se que não se antecipa que a não ativação de um serviço no âmbito de 

um contrato já celebrado por não se confirmar a elegibilidade do beneficiário crie desafios 

particularmente diferentes de outras situações da vida normal dos contratos para a 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas em que, posteriormente à respetiva 

celebração, se conclua não estarem reunidas condições para a efetiva execução do 

contrato celebrado – a título de exemplo, refiram-se os casos em que, após a contratação, 

se verifica impedimento técnico que obsta à instalação do serviço contratado. 

4.  Conclusão 

Na sequência da análise efetuada à pronúncia apresentada pela VODAFONE, a ANACOM 

conclui que devem ainda ser feitos ajustamentos aos termos em que é assegurada a 

disponibilização da TSI por esta empresa. Assim, e como decorre dos fundamentos 

expostos no presente relatório, deve a decisão final a proferir no presente processo 

determinar à VODAFONE que altere a respetiva oferta de TSI incorporando os 

ajustamentos comunicados na sua pronúncia e prevendo que: 

− em caso de não devolução de equipamentos para acesso à TSI disponibilizados ao 

beneficiário em regime de comodato, após a cessação do contrato, não seja 

ultrapassado o valor de 21,45 euros (acrescidos de IVA) fixado no n.º 2 do artigo 

2.º da Portaria n.º 274-A/2021 como valor máximo e único da contrapartida que 

pode ser cobrada pela ativação e ou disponibilização de equipamento. 

− o processo de atribuição da TSI não resulte de procedimento que faça depender a 

ativação da TSI de uma segunda manifestação de intenção de contratação por 

parte do interessado. 

Adicionalmente admite-se a possibilidade de haver lugar à cobrança ao cliente de valores 

superiores ao fixado no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021, quando o beneficiário 

solicite equipamentos adicionais num contexto que não se reconduza a uma utilização 
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normal, lícita e diligente do equipamento originalmente disponibilizado, ou quando estejam 

em causa situações de extravio desse equipamento que não sejam pelo cliente 

devidamente comprovadas ou documentadas. 


