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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) da NOWO COMMUNICATIONS, S.A (NOWO). 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 NOWO 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 NOWO. 

2. Apreciação na generalidade 

A NOWO remete a oferta revista da TSI comunicando e esclarecendo as alterações que 

efetuou com vista à sua aprovação. 

Em face do previsto no SPD sobre o pagamento faseado dos preços de ativação e ou 

equipamento, a NOWO expõe os seus argumentos para solicitar a limitação do leque de 

opções de pagamento faseado, apresentando proposta sobre os períodos que pretende 

disponibilizar e assinalando as dificuldades e custos associados à implementação do 

preconizado no SPD.  

Apresentam-se nos pontos seguintes deste relatório a informação e posição transmitida 

pela empresa e respetiva apreciação da ANACOM.  
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3. Apreciação na especialidade 

3.1. Preços - Mensalidade 

A NOWO confirma que o valor apresentado na oferta comunicada à ANACOM para a 

mensalidade da TSI inclui a taxa de IVA de 23% em vigor em Portugal Continental referindo 

que já inseriu este esclarecimento em toda a documentação constante da proposta de TSI 

revista que remete. 

Entendimento da ANACOM 

Analisada a clarificação feita pela NOWO e a informação da oferta ora comunicada, a 

ANACOM confirma que o valor apresentado para a mensalidade está conforme o n.º 1 do 

artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021 que estabelece um valor de 5 euros mensais (sem 

IVA incluído) para o preço mensal da TSI. 

3.2. Preços – Ativação e ou equipamento 

A NOWO confirma que o preço de ativação e ou equipamento de acesso inclui a taxa de 

IVA de 23% em vigor em Portugal Continental, mencionando que já inseriu este 

esclarecimento em toda a documentação constante da proposta de TSI revista. 

A NOWO informa ainda que procedeu à revisão das condições específicas da TSI no 

Contrato de Prestação de Serviços de forma a excluir expressamente a aplicação de 

indemnizações a pagar pelo beneficiário da TSI pelo extravio, furto ou inutilização de 

equipamentos no caso da prestação da TSI na modalidade fixa. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM confirma que o valor agora apresentado pela NOWO para a ativação e ou 

equipamento está conforme o n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021 que estabelece 

um valor de 21,45 euros (sem IVA incluído). 

A ANACOM entende também que a solução que a NOWO apresenta para as situações de 

perda, extravio, furto ou dano do equipamento asseguram o propósito de acessibilidade 

visado pelo legislador e que determinou a fixação, no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 

274-A/2021, de limites máximos para os preços dos serviços de ativação e ou 

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

SPD, no sentido de que uma eventual compensação a pagar pelo beneficiário da TSI pela 

não devolução de equipamentos de acesso disponibilizados em regime de comodato não 

pode exceder o valor fixado na legislação aplicável para a respetiva venda, 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 aplicar-se-á, em qualquer caso, ao primeiro equipamento 

disponibilizado pelo prestador para acesso à TSI, admite-se que, no que respeita a 

equipamentos adicionais, o limite aí definido apenas se aplicará a situações de dano 

decorrente de uma utilização normal, lícita e diligente desse equipamento, bem como a 

situações pontuais e fortuitas de extravio do equipamento inicialmente disponibilizado pelo 

prestador que se encontrem devidamente comprovadas ou documentadas. 

3.3. Preços – Pagamento faseado 

A NOWO comunica que procedeu à alteração da sua oferta passando a mesma a permitir 

o pagamento faseado não só em 24 meses, mas também em 3, 6, 12 e 18 meses. 

A NOWO entende que estas opções permitem uma gama de escolhas suficiente para o 

beneficiário da TSI e limitam o impacto operacional que resultaria da divisão do pagamento 

por um período arbitrário entre 1 e 24 meses. 

Releva ainda a NOWO que devido a limitações do sistema de provisão, que refere não 

serem evitáveis, a obrigação de ter disponível 24 possibilidades de faseamento do preço, 

obrigaria a criar 72 códigos de produto diferentes exigindo um grande esforço de criação 

manual dos mesmos e que pela sua grande quantidade constitui um processo sujeito a 

erros, tanto na fase de inserção do beneficiário no sistema de clientes, como na atribuição 

do correspondente código de produto, aumentando em muito a possibilidade de erro. 

Assinala também a NOWO que seria necessário proceder a uma série de 

desenvolvimentos e automatizações nos sistemas de clientes e de provisão, com recurso 
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a uma empresa externa, o que implicaria um prazo de cerca de dois meses e um custo 

estimado de algumas dezenas de milhares de euros. 

Neste sentido a NOWO solicita a aceitação da proposta de pagamento faseado pelos 

períodos que indica, a qual limitará o número de códigos de produto e de resumos de 

contrato a um total de 18 variantes, em vez de 72. 

Por fim a NOWO esclarece que o valor mensal apresentado para o pagamento faseado do 

preço de ativação e ou equipamento em 24 meses (i.e.: 1,10 euros, com IVA do 

Continente), ultrapassa em 2 cêntimos o valor máximo estabelecido decorrente de 

arredondamentos efetuados. Menciona a NOWO que um beneficiário nunca pagaria mais 

do que o valor máximo estabelecido, estando tal assegurado porque o sistema de faturação 

da empresa utiliza mais casas decimais do que as apresentadas. Sem prejuízo, a NOWO 

informa que, para evitar qualquer dúvida, reviu os valores apresentados na proposta e nos 

resumos de contrato, passando a apresentá-los com três casas decimais. 

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.  

Porém, a ANACOM admite que, como alegado pela NOWO, a multiplicidade de opções de 

pagamento, em função do que, em cada caso, seja solicitado pelo beneficiário da TSI, 

poderá implicar ajustamentos nos sistemas das empresas de elevada complexidade, que 

poderão não se traduzir em vantagens relevantes para os beneficiários da TSI, e que 

envolverão custos que, sopesados com as vantagens da disponibilização de 24 opções de 

pagamento e a criação de um número excessivo de códigos de produto diferentes, serão 

desproporcionados.  

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 
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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 NOWO 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, podendo a empresa, querendo, ajustar a sua oferta de modo a 

disponibilizar as três opções acima.  

No que respeita à informação ora prestada quanto ao valor pago de forma faseada em que 

a NOWO esclarece que o total de 26,40 euros, com IVA do Continente, ultrapassa em 2 

cêntimos o valor estabelecido devido a arredondamentos dos valores apresentados, 

assinala-se que a NOWO menciona que o seu sistema de faturação utiliza mais casas 

decimais do que as apresentadas e que para inexistirem dúvidas, foram revistos os valores 

apresentados na proposta e nos resumos de contrato, passando estes a ser apresentados 

com três casas decimais. Assegura assim a NOWO que um beneficiário da TSI não pagará 

mais do que o valor máximo estabelecido. 

Nas condições descritas e em face dos esclarecimentos prestados pela NOWO, conclui-se 

que, no que respeita ao cumprimento do valor máximo a aplicar para os clientes da TSI 

que optem pelo pagamento faseado, a oferta da NOWO vai ao encontro do que preconiza 

o SPD. 

Nesta oportunidade nota-se que as alterações comunicadas em relação ao pagamento 

faseado não foram refletidas, na sua totalidade, nas FAQ (ex: pergunta frequente 3 a)). 

3.4. Tráfego adicional 

A NOWO menciona que procedeu à clarificação da forma como o beneficiário expressa o 

seu consentimento prévio à prestação de tráfego adicional. Neste sentido refere que 

quando o beneficiário atinge o limite de tráfego mensal previsto na TSI, recebe um SMS ou 

uma mensagem de correio eletrónico avisando-o de que esgotou o tráfego disponível e 

informando-o dos meios pelos quais poderá adquirir tráfego adicional. Menciona ainda que 

a informação sobre o consumo efetuado está também disponível para consulta do cliente 

a qualquer momento na Área de Cliente. 
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A NOWO esclarece também que a ativação do aditivo de tráfego através de chamada 

telefónica só será feita pelo(a) assistente após autorização explícita do beneficiário, sendo 

a chamada gravada como meio de prova. Quando a ativação do aditivo é feita através do 

acesso à área de cliente da NOWO, a mesma só é feita após o beneficiário aceitar 

explicitamente a ativação, na página onde o aditivo é descrito, sendo guardados registos 

de acesso e da aceitação da ativação pelo beneficiário como meio de prova. 

Entendimento da ANACOM 

Perante a informação agora remetida pela NOWO, a ANACOM entende que o 

procedimento previsto pela empresa vai ao encontro das exigências previstas no n.º 3 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 274-A/2021. 

4. Conclusão 

Na sequência da análise efetuada da pronúncia apresentada pela NOWO, a ANACOM 

conclui que a oferta apresentada está conforme o regime aplicável à TSI, e como tal é 

passível de ser aprovada nos termos do que prevê o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, 

de 30 de julho. 

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 

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. 

Admite-se ainda ao nível do pagamento faseado do preço associado aos serviços de 

ativação e ou equipamentos de acesso que a empresa, querendo, ajuste a sua oferta de 

modo a disponibilizar unicamente as três seguintes opções de pagamento: 6, 12 e 24 

meses. 

 

 


