
ANEXO I 

Ficha de informação simplificada (FIS) 

1. Modelos da FIS  

1.1. A FIS obedece aos modelos previstos nos n.ºs 1.2 e 1.3 do presente anexo. 

1.2. A FIS de Produto deve obedecer ao seguinte modelo: 

 

 



 
      FICHA DE INFORMAÇÃO SIMPLIFICADA (Produto)  (Válida até dd-mm-aa)      Consumidores  ☐  Não consumidores  ☐  
  
       [Empresa]                                                                                                                                              [Pré-pago / Pós-pago]  
        
       [Nome da oferta]    
       Referência: [Ref.ª interna da empresa, a que alude o art. 13.º, n.º 2, a)]    Consulte aqui as condições contratuais típicas:  

[www.operador.pt/condiçõescontratuaistipicas] 
 

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)  
 

TELEVISÃO☐    INTERNET FIXA☐     TELEFONE FIXO☐      TELEFONE MÓVEL☐       INTERNET MÓVEL☐     OUTRO(S)☐ [Identificar] 

Serviço(s) / Equipamento(s) incluído(s) 

Televisão  
[Indicar: número de canais HD, canais SD e canais Rádio]  
[Indicar remissão direta para suporte informativo do qual constem os canais incluídos]  
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]  
[Indicar tecnologia de suporte] 
Internet fixa  
[Indicar: volume e/ou capacidade das comunicações incluída no preço]   
Velocidade anunciada/máxima: _____Mbps / _____ Mbps          
Velocidade normalmente disponível: _____Mbps, disponível __% do tempo de utilização [Indicar período de tempo relevante] 
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]  
[Indicar tecnologia de suporte] 

Telefone fixo  
[Indicar: tipo de comunicações incluídas no preço, por tempo, volume, horário de utilização e/ou redes de destino] 
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]  

Telefone Móvel  
[Indicar: n.º de cartões móveis, tipo de comunicações incluídas no preço, por tempo, volume, horário de utilização e/ou redes de 
destino]  
Internet no telemóvel: [Indicar volume e/ou capacidade das comunicações incluída no preço]   
Estimativa da velocidade anunciada: _____Mbps 
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam] 

Internet Móvel  
[Indicar: volume e capacidade das comunicações incluídas no preço]   
Estimativa da velocidade anunciada: _____Mbps 
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]  

PREÇO  

 Sem fidelização      6 meses           12 meses  24 meses   

Instalação / ativação  €____ €____ €____ €____ 

Custo periódico [Mensalidade / 
carregamento] 
[Indicar o aplicável à oferta] 

€____/[periodicidade] €____/[periodicidade] €____/[periodicidade] €____/[periodicidade] 

Equipamento(s) €____ €____ €____ €____ 

[Outro(s)] €____ €____ €____ €____ 
 

Os valores referidos correspondem apenas aos serviços, comunicações, conteúdos e/ou equipamentos descritos nesta Ficha. Para 
informação sobre os demais serviços, funcionalidades, tarifas, conteúdos, aplicações e/ou comunicações (de serviços fixos para 
móveis, internacionais, em roaming, para n.ºs de valor acrescentado/especiais, etc.) disponíveis, cuja adesão implique um custo 
acrescido consulte [Remissão direta para www.operador.pt/ofertas]  

 OFERTAS E DESCONTOS                                                                                     

Ofertas e/ou descontos (vantagens) 
associados à fidelização  Sem fidelização 6 meses  12 meses  24 meses  

 Oferta/desconto na instalação / ativação €____ €____ €____ €____ 

Desconto no preço/mensalidade  €____ €__durante__ meses   €__durante__ meses    €__durante__ meses  

Oferta de mensalidade(s)  €____ x mensalidade(s) = € x    x mensalidade(s) = € x    x mensalidade(s) = € x  

    Oferta/desconto em equipamento(s) 
    [Indicar equipamento(s) abrangido(s)] €____ €____ €____ €____ 

    [Outra(s) oferta(s) e/ou desconto(s)]  €____ €__durante__ meses     €__durante__ meses  €__durante__ meses  

Total: €Total €Total €Total €Total 
     



                                                                  Oferta(s) e/ou desconto(s) não associado(s) à fidelização 

 [Identificar oferta(s) e/ou desconto(s) relativos à instalação, custo mensal, equipamento(s), etc.]  
 [Indicar duração da oferta/desconto e preço pós-oferta(s)/desconto(s)] 
 [Indicar condições associadas, por exemplo, a adesão a débito direto, fatura eletrónica, subscrição online de serviços, etc.] 

  

COBERTURA  

Área geográfica de cobertura/disponibilidade do(s) serviço(s) [Nacional/Outra] _________ 

São necessários testes para verificar se os serviços estão disponíveis na área do assinante [Sim  /  Não] 

Para informação sobre a cobertura do Serviço consulte [www.operador.pt/cobertura]  

Apoio ao Cliente [N.º telefone]  
 

CONDIÇÕES DE DENÚNCIA 

Antecedência: ______ dias de antecedência relativamente à data de produção de efeitos  

Documentos a apresentar: ______________________________________________________________[Indicar documentos] 

Meio(s) de apresentação da denúncia: Endereço postal ________ | Endereço eletrónico [www.xxxx.pt] | Presencialmente numa loja 

da empresa | Telefone _________ | Área de Cliente (se aplicável) 

 

 
Encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato durante a fidelização 

 

Total de encargos devidos = [N.º de meses em falta] x [Total das ofertas e descontos (vantagens) associados à fidelização] 

                                                                                                [N.º total de meses de fidelização] 

Exemplo para um contrato com fidelização de 24 meses e denúncia a 6 meses do fim do contrato: 
 

Total de encargos devidos = 6 x [Total das vantagens conferidas durante a fidelização para contrato com 24 meses] 

                                                                                                                             24  
 
Para confirmar quando termina o período de fidelização, bem como os procedimentos para cessar o contrato e eventuais 
encargos daí decorrentes, contacte [N.º operador, endereço eletrónico e/ou formulário eletrónico] ou dirija-se a uma loja.  
No caso de subsidiação de equipamentos, os encargos devidos são calculados nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 
56/2010, de 1 de junho. 

 

 

 

 
Outros encargos decorrentes da denúncia 

[Referir encargos com a devolução de equipamentos ou outros não relacionados com fidelizações] 
  

Ofertas que incluam serviços telefónicos 

Os assinantes que o solicitem têm o direito de manter o(s) seu(s) número(s), no âmbito do mesmo serviço, independentemente da 
empresa que o oferece. Para informação sobre procedimentos e encargos relacionados com a portabilidade, formalidades e 
documentos a apresentar, consulte [remissão direta para outro suporte informativo], bem como o Regulamento ANACOM n.º 58/2005, 

de 18 de agosto.  
   

APOIO AO CLIENTE  MANUTENÇÃO/ REPARAÇÃO  RECLAMAÇÕES  

[N.º de telefone da empresa] 
[e-mail da empresa] 

Área de Cliente em [empresa.pt] 
Formulário de contacto em 

[empresa.pt/contactos] 

[N.º de telefone da empresa] 
[e-mail da empresa] 

Área de Cliente em [empresa.pt] 
Formulário de contacto em 

[empresa.pt/contactos]  

[N.º de telefone da empresa] 
[e-mail da empresa] 

Área de Cliente em [empresa.pt] 
Formulário de contacto em 

[empresa.pt/contactos]  

Custo da chamada: 
[A descrever; incluir obrigatoriamente o 

custo máximo] 

Custo da chamada: 
[A descrever; incluir obrigatoriamente o 

custo máximo] 

Custo da chamada: 
[A descrever; incluir obrigatoriamente o 

custo máximo] 

Em caso de conflito, pode recorrer às entidades de resolução alternativa de litígios, nomeadamente aos centros de arbitragem de 
conflitos de consumo, cujos contactos pode consultar em www.consumidor.pt   
A [empresa] ESTÁ OBRIGADA A ACEITAR O RECURSO AOS CENTROS DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO 
PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO.  

  

 
 

 

 
 

Poderá comparar esta oferta através do COM.escolha (www.anacom.pt/tarifários/PaginaInicial.do), no Portal do 
Consumidor da ANACOM 

 
 

http://www.operador.pt/
http://www.operador.pt/
https://www.operador.pt/ajuda-e-suporte/produtos-operador/pacotes/portabilidade
http://www.consumidor.pt/


DETALHE DO(S) SERVIÇO(S) / EQUIPAMENTO(S) 
  

TELEVISÃO  

Características / 
Funcionalidades  

[Descrever de forma sumária o serviço, suas características, funcionalidades e outros aspetos incluídos no 
preço como o acesso/utilização de aplicações, distribuição de conteúdos, armazenamento de conteúdos na 
cloud, etc.]  

Tempo necessário  
para ligação inicial  [Inserir nível(is)]  

Níveis de 
qualidade  

Qualidade mínima garantida        [Inserir nível(is)] 

[Inserir outros nível(is), correspondentes a valores médios não 
garantidos, se aplicáveis]  

Indemnizações / 
reembolsos  

[Indicar sistemas aplicáveis, incluindo informação sobre as respetivas modalidades, ainda que por remissão 
direta para outro suporte informativo.]  

Limites e/ou 
restrições  

[Indicar limites e/ou restrições ao serviço e/ou funcionalidades, atendendo, nomeadamente, ao plano tarifário 
e incluindo, quando aplicável, limitações à qualidade do serviço prestado, bem como ao número dos canais 
de televisão disponíveis. Identificação das consequências pelo não cumprimento desses limites] 

        
INTERNET FIXA  

Características / 
Funcionalidades  

[Descrever de forma sumária o serviço, suas características, funcionalidades, comunicações incluídas, por 
volume e/ou capacidade, e outros aspetos incluídos no preço como o acesso/utilização de aplicações, 
distribuição de conteúdos, armazenamento de conteúdos na cloud, etc.] 

Tempo 
necessário para 
ligação inicial  

[Inserir nível(is)]  

Níveis de 
qualidade  

Qualidade mínima garantida         [Inserir nível(is)] 
[Inserir outros nível(is), correspondentes a valores médios não 
garantidos, se aplicáveis]  

Indemnizações / 
reembolsos  

[Indicar sistemas aplicáveis, incluindo informação sobre as respetivas modalidades, ainda que por remissão 
direta para outro suporte informativo] 

Limites e/ou 
restrições  

[Indicar limites e/ou restrições ao serviço, funcionalidades e/ou tipos de comunicações incluídos, 
atendendo, nomeadamente, ao plano tarifário e incluindo, quando aplicável, limitações ao volume, à 
capacidade e/ou à qualidade das comunicações abrangidas. Identificação das consequências pelo não 
cumprimento desses limites. A informação adicional a disponibilizar em cumprimento do artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 2015/2120, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, pode 
ser assegurada por remissão direta para outro suporte informativo] 

Velocidade  

Velocidade mínima  Upload: ___ Mbps  Download: ___ Mbps  

Velocidade 
normalmente 
disponível  

Upload: __ Mbps 
Disponível em __% do tempo de 
utilização [Indicar período de 
tempo relevante] 

Download: __ Mbps 
Disponível em __% do tempo de 
utilização [Indicar período de tempo 
relevante] 

Velocidade máxima  Upload: ___ Mbps  Download: ___ Mbps  

Velocidade anunciada  Upload: ___ Mbps  Download: ___ Mbps  

 TELEFONE FIXO  
  
Características / 
Funcionalidades  

[Descrever de forma sumária as funcionalidades e/ou tipos de comunicações, por tempo e/ou volume, bem 
como horário(s) e redes de destino incluídos no preço]  

Tempo necessário  
para ligação inicial  [Inserir nível(is)]  

Níveis de 
qualidade 

Qualidade mínima garantida         [Inserir nível(is)] 

[Inserir outros nível(is), correspondentes a valores médios não 
garantidos, se aplicáveis]  

Indemnizações / 
reembolsos  

[Indicar sistemas aplicáveis, incluindo informação sobre as respetivas modalidades, ainda que por remissão 
direta para outro suporte informativo. A informação sobre as compensações devidas por irregularidades no 
processo de portabilidade e sobre o incumprimento do tempo necessário para a ligação inicial deve constar 
deste campo, não podendo ser prestada por remissão] 

Limites e/ou 
restrições  

[Indicar limitações e/ou restrições aos serviços, funcionalidades e/ou tipos de comunicações incluídos, 
atendendo, nomeadamente, ao plano tarifário e incluindo, quando aplicável, limitações ao volume, à 
capacidade e/ou à qualidade das comunicações abrangidas. Identificação das consequências pelo não 
cumprimento desses limites.]  

        
TELEFONE MÓVEL (incluindo acesso à Internet via smartphone) 

Características / 
Funcionalidades  

[Descrever, de forma sumária, as funcionalidades e/ou tipos de comunicações incluídos, por tempo, volume 
e/ou capacidade, bem como horário(s), redes de destino e n.º de cartões incluído(s) na mensalidade, assim 
como os conteúdos, aplicações e outras ofertas incluídos no preço]  



Tempo necessário  
para ligação inicial  [Inserir nível(is)]  

Níveis de 
qualidade  

Qualidade mínima garantida         [Inserir nível(is)] 

[Inserir outros nível(is), correspondentes a valores médios não 
garantidos, se aplicáveis]  

Indemnizações / 
reembolsos  

[Indicar sistemas aplicáveis, incluindo informação sobre as respetivas modalidades, ainda que por remissão 
direta para outro suporte informativo. A informação sobre as compensações devidas por irregularidades no 
processo de portabilidade e sobre o incumprimento do tempo necessário para a ligação inicial deve constar 
deste campo, não podendo ser prestada por remissão] 

Limites e/ou 
restrições  

[Indicar limitações e/ou restrições aos serviços, funcionalidades e/ou tipos de comunicações incluídos, 
atendendo, nomeadamente, ao plano tarifário e incluindo, quando aplicável, limitações ao volume, à 
capacidade e/ou à qualidade das comunicações abrangidas. Identificação das consequências pelo não 
cumprimento desses limites A informação adicional a disponibilizar em cumprimento do artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 2015/2120, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, pode 
ser assegurada por remissão direta para outro suporte informativo]  

Velocidade  
Estimativa da velocidade máxima  Upload: ___ Mbps  Download: ___ Mbps  
Estimativa da velocidade anunciada  Upload: ___ Mbps  Download: ___ Mbps  

        
INTERNET MÓVEL  

Características / 
Funcionalidades  

[Descrever, de forma sumária as características do serviço, suas funcionalidades, comunicações incluídas, 
por volume e/ou capacidade, e outros aspetos incluídos no preço como o acesso/utilização de aplicações, 
distribuição de conteúdos, armazenamento de conteúdos na cloud, etc.]  

Tempo necessário  
para ligação inicial  [Inserir nível(is)]  

Níveis de 
qualidade mínima 
garantida  

Qualidade mínima garantida         [Inserir nível(is)] 
[Inserir outros nível(is), correspondentes a valores médios não 
garantidos, se aplicáveis]  

Indemnizações / 
reembolsos  

[Indicar sistemas aplicáveis, incluindo informação sobre as respetivas modalidades, ainda que por remissão 
direta para outro suporte informativo]  

Limites e/ou 
restrições  

[Indicar limitações e/ou restrições aos serviços, funcionalidades e/ou tipos de comunicações incluídos, 
atendendo, nomeadamente, ao plano tarifário e incluindo, quando aplicável, limitações ao volume, à 
capacidade e/ou à qualidade das comunicações abrangidas. Identificação das consequências pelo não 
cumprimento desses limites A informação adicional a disponibilizar em cumprimento do artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 2015/2120, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, pode 
ser assegurada por remissão direta para outro suporte informativo]  

Velocidade  
Estimativa da velocidade máxima  Upload: __ Mbps  Download: __ Mbps  

Estimativa da velocidade anunciada  Upload: __ Mbps  Download: __ Mbps  
 

  
EQUIPAMENTO(S) 

Detalhe do(s) 
equipamento(s) 

[Descrever sumariamente os equipamentos incluídos no preço, se aplicável. Indicar qual o regime de 
cedência de cada um dos equipamentos incluídos no preço (compra, aluguer, etc.). Indicar se há 
equipamentos bloqueados e, for o caso, quais são] 

Desbloqueio do(s) 
equipamento(s) 
 

Desbloqueio sem período de fidelização associado: pelo desbloqueamento não pode ser cobrada 
quantia superior à diferença entre o valor do equipamento, à data da sua aquisição ou posse, sem 
qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, e o valor já pago pelo utente 
 
Desbloqueio até ao 6.º mês do período de fidelização: 100 % do valor do equipamento à data da sua 

aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, deduzido do valor já pago pelo 
utente, bem como de eventual crédito face ao operador de comunicações móveis 
 
Desbloqueio entre o 7.º e o 12.º mês do período de fidelização: 80% do valor do equipamento à data da 

sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, deduzido do valor já pago pelo 
utente, bem como de eventual crédito face ao operador de comunicações móveis 
 
Desbloqueio entre o 13.º e o 24.º mês do período de fidelização: 50% do valor do equipamento à data 

da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, deduzido do valor já pago 
pelo utente, bem como de eventual crédito face ao operador de comunicações móveis 
 
O operador/prestador do serviço deve assegurar o desbloqueio do equipamento no prazo máximo de cinco 
dias após o pedido do assinante. Com o pedido de desbloqueio o assinante deve apresentar: [Indicar 
documentos] 

 
 

 

 



GLOSSÁRIO 

Termo Definição 

Cessação antecipada  
do contrato por 
iniciativa do assinante  

Extinção do contrato por iniciativa do assinante antes de terminado o período de fidelização a cujo cumprimento está 
vinculado contratualmente, na sequência de declaração dirigida à empresa para o efeito.  

Denúncia  Declaração pela qual uma parte (empresa ou assinante), mediante pré-aviso previsto contratualmente, comunica à outra 
a sua vontade de cessar o contrato. Os procedimentos para a denúncia da iniciativa do assinante estão sujeitos ao 
disposto na decisão da ANACOM sobre os procedimentos exigíveis para a cessação de contratos, por iniciativa dos 
assinantes, relativos à oferta de redes públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de 9 de 
março de 2012.  

Início do período de 
fidelização  

Data a partir da qual o consumidor se compromete a não cancelar um contrato ou a alterar as condições contratuais 
acordadas, o qual, sem prejuízo do direito de livre resolução previsto no Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, se 
inicia com a disponibilização do serviço.  

Oferta ilimitada  Oferta sem limites ou restrições quanto ao tipo, volume ou capacidade das comunicações abrangidas pelo plano tarifário 
aplicável, ao longo de todo o período de duração do contrato, sem prejuízo de eventuais medidas razoáveis de gestão 
de tráfego, as quais devem ser transparentes, não discriminatórias, proporcionadas, de natureza técnica e não comercial, 
e temporárias, nos termos legal ou regulamentarmente previstos.  

Resolução  Declaração pela qual uma das partes (empresa ou assinante) comunica à outra, pelas vias regulamentarmente previstas, 
a vontade de cessar o contrato com fundamento no seu incumprimento.  

Tempo necessário para 
a ligação inicial  

Período máximo que medeia entre a apresentação, pelo interessado, de um pedido válido para a prestação do serviço 
ou oferta agregada de serviços pela empresa e a sua efetiva disponibilização.  

Velocidade(1)
  Quantidade de dados transmitidos (bits), discriminada consoante o seu sentido (upload/download), por unidade de tempo 

(segundo), medida em bits por segundo (kbps, Mbps ou Gbps).  
(1) Deverá ser explicitado se a velocidade se refere apenas à transmissão de dados payload ou se abrange também a transmissão de dados relativos a 
informação tal como o controlo e correção de erros, redundância e outros cabeçalhos.  

Download  Transmissão de dados a partir de um equipamento na rede para o equipamento terminal do assinante.  

Upload  Transmissão de dados a partir do equipamento terminal do assinante para qualquer outro equipamento na rede.  

 São associados à velocidade os seguintes termos nas redes fixas:  

Velocidade mínima  Valor mínimo da velocidade de transmissão de dados garantido contratualmente pelo ISP no acesso do utilizador ao 
serviço de acesso à Internet. A velocidade medida em qualquer momento nunca pode ser inferior a este valor, exceto 
em caso de falha completa do serviço de acesso à Internet.  

Velocidade normalmente 
disponível  

Valor da velocidade de transmissão de dados expectável pelo utilizador a maioria das vezes que utiliza o serviço de 
acesso à Internet. O valor referido deve ser acompanhado de uma percentagem que traduz a sua disponibilização 
durante o período de tempo tomado como referência para o seu cálculo. 

Velocidade máxima  Valor máximo da velocidade de transmissão de dados definida no contrato que um utilizador final pode esperar pelo 
menos num determinado período do dia (que deve ser especificado), tecnicamente obtido em condições específicas de 
utilização/medição do serviço de acesso à Internet contratado.  

Velocidade anunciada  Valor da velocidade de transmissão de dados associado pela empresa às respetivas ofertas que abrangem serviço 
de acesso à Internet e que consta das suas comunicações comerciais, nomeadamente de natureza publicitária ou de 
marketing e do respetivo contrato.  

 São associados à velocidade os seguintes termos nas redes móveis:  

Estimativa da velocidade 
máxima  

Velocidade máxima realisticamente atingível no âmbito do contrato, dependendo do local de utilização, do equipamento 
terminal utilizado e da tecnologia de suporte.  

Estimativa da velocidade 
anunciada  

Velocidade que a empresa está realisticamente em condições de disponibilizar aos utilizadores finais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. A FIS de Cliente deve obedecer ao seguinte modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INFORMAÇÃO SIMPLIFICADA (Cliente)                  Ficha disponibilizada em: [dd-mm-aaaa]  

[Empresa]  
[Nome da oferta]  
Ficha de Produto (Referência: xxxxxx)  

Consumidores ☐         Não consumidores  ☐  

                           [Pré-pago / Pós-pago]  
 

Cliente: [Nome do Cliente]_______________________________________________________________________________________________ 

      Nº Cliente: ____________________________________                      [campo aberto] [ID interno do operador] 
DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)  

TELEVISÃO ☐    INTERNET FIXA ☐   TELEFONE FIXO ☐    TELEFONE MÓVEL ☐    INTERNET MÓVEL ☐   OUTRO(S) ☐ [Identificar] 
 

  Preço Instalação 
e Ativação 

Período de 
Fidelização 

Serviço(s) / Equipamento(s) incluído(s)   

Televisão  
[Indicar: número de canais HD, canais SD e canais Rádio] 
[Indicar remissão direta para suporte informativo do qual constem os canais incluídos]   
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam] 
[Indicar tecnologia de suporte] 

€ _____/mês € ______ ___ meses 

Internet fixa  
[Indicar: volume e/ou capacidade das comunicações incluída no preço] 
Velocidade anunciada/máxima: _____Mbps / _____ Mbps  

   Velocidade normalmente disponível: _____Mbps, disponível __% do tempo de utilização 
[Indicar período de tempo relevante] 
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]  
[Indicar tecnologia de suporte] 

Telefone fixo  
[Indicar: tipo de comunicações incluídas no preço, por tempo, volume, horário de 
utilização e/ou redes de destino]  
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]  
Telefone Móvel  
[Indicar: número de cartões móveis; tipo de comunicações incluídas no preço, por tempo, 
volume e/ou capacidade, horário de utilização e/ou redes de destino] 
Internet no telemóvel: Estimativa da velocidade anunciada: _____Mbps 
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]   
Internet Móvel  
[Indicar: volume e capacidade das comunicações incluída no preço]   

Estimativa da velocidade anunciada: _____Mbps 
[Indicar os equipamentos incluídos, caso existam]  

Serviço(s) / Equipamento(s) não incluído(s) no preço [Nome da Oferta]    

[Identificação dos serviços, comunicações, conteúdos, aplicações e/ou equipamento(s) 
não incluídos no preço acima referidos que são solicitados pelo cliente]  € _____/mês  € ____ __ meses  

 Total  € _____/mês  € ____    
     

                       Consulte todas as condições associadas na respetiva ficha de informação simplificada de produto (Referência: xxxxxx) 
OFERTAS E DESCONTOS  

Ofertas e/ou descontos (vantagens) associados à fidelização 

Oferta/desconto na instalação/ativação €_________ 

Desconto no preço/mensalidade €____________ durante _____meses = [valor total] 

Oferta de mensalidade(s) x €  x  [n.º mensalidades] = [valor total] 

Oferta/desconto em equipamento(s) [Indicar equipamento(s)] €____________ 

[Outra(s) oferta(s) e/ou desconto(s)] €____________ 

Ofertas e/ou descontos não associados à fidelização 

[Identificar oferta(s) e/ou desconto(s) relativos à instalação, custo mensal, equipamento(s), etc.]  
[Indicar duração da oferta/desconto e preço pós-oferta(s)/desconto(s)] 
[Indicar condições associadas, por exemplo, a adesão a débito direto, à fatura eletrónica, a subscrição online de serviços, etc.] 

 
ALTERNATIVAS SEM FIDELIZAÇÃO E COM OUTROS PERÍODOS DE FIDELIZAÇÃO  

Esta oferta está disponível com outras alternativas de fidelização ou sem período de fidelização em [www.operador.pt/referência 
xxxxxxx] da FIS produto correspondente]  

 

http://www.operador.pt/
http://www.operador.pt/


COBERTURA 

Área geográfica de cobertura/disponibilidade do(s) serviço(s):  [Nacional/Outra] _________ 

São necessários testes para verificar se os serviços estão disponíveis na área do assinante: [Sim  /  Não] 

Para informação sobre a cobertura do Serviço consulte ou contacte: 
[www.operador.pt/cobertura]  

Apoio ao Cliente [N.º telefone]  
 

CONDIÇÕES DE DENÚNCIA 

Antecedência: ______ dias de antecedência relativamente à data de produção de efeitos  

Documentos a apresentar: ______________________________________________________________[Indicar documentos] 

Meio(s) de apresentação da denúncia: Endereço postal ________ | Endereço eletrónico [www.xxxx.pt] | Presencialmente numa loja 

do operador | Telefone _________ | Área de Cliente (se aplicável) 
 

 

Encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato durante a fidelização 
 

Total de encargos devidos = [Inserir n.º de meses em falta] x [Total das ofertas e descontos (vantagens) associados à fidelização] 

                                                                                                [Inserir n.º total de meses de fidelização] 
 

Exemplo para um contrato com fidelização de 24 meses e denúncia a 6 meses do fim do contrato: 
 

               Total de encargos devidos = 6 x [Inserir total das vantagens conferidas durante a fidelização para contrato com 24 meses]  

                                    24 
 
Para confirmar quando termina o período de fidelização, bem como os procedimentos para cessar o contrato e eventuais 
encargos daí decorrentes, contacte [N.º operador, endereço eletrónico e/ou formulário eletrónico] ou dirija-se a uma loja. 

  
Outros encargos decorrentes da denúncia 

[Referir encargos com a devolução de equipamentos ou outros não relacionados com fidelizações] 
 

Encargos relativos ao desbloqueio de equipamento(s) 

Identificação do(s) equipamento(s) bloqueado(s): 

Preço do(s) equipamento(s) à data da sua aquisição ou posse, sem qualquer 
desconto, abatimento ou subsidiação: 

Preço do(s) equipamento(s) bloqueado(s): 

Valor a pagar pelo desbloqueio sem período de fidelização associado:  
Valor a pagar pelo desbloqueio até ao 6.º mês do período de fidelização: 
Valor a pagar pelo desbloqueio entre o 7.º e o 12.º mês do período de fidelização: 
Valor a pagar pelo desbloqueio entre o 13.º e o 24.º mês do período de fidelização: 

 
Ofertas que incluam serviços telefónicos 

Os assinantes que o solicitem têm o direito de manter o(s) seu(s) número(s), no âmbito do mesmo serviço, independentemente da 
empresa que o oferece. Para informação sobre procedimentos e encargos relacionados com a portabilidade, formalidades e 
documentos a apresentar, consulte [remissão direta para outro suporte informativo], bem como o Regulamento ANACOM n.º 58/2005, 
de 18 de agosto.  

  
APOIO AO CLIENTE  MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO  RECLAMAÇÕES  

 
[N.º de telefone da empresa] 

[e-mail da empresa] 
Área de Cliente em [empresa.pt] 

Formulário de contacto em 
[empresa.pt/contactos] 

 
Custo da chamada: 

[A descrever; incluir obrigatoriamente o 
custo máximo] 

[N.º de telefone da empresa] 
[e-mail da empresa] 

Área de Cliente em [empresa.pt] 
Formulário de contacto em 

[empresa.pt/contactos]  
 

Custo da chamada: 
[A descrever; incluir obrigatoriamente o 
custo máximo] 

[N.º de telefone da empresa] 
[e-mail da empresa] 

Área de Cliente em [empresa.pt] 
Formulário de contacto em 

[empresa.pt/contactos] 
 

Custo da chamada: 
[A descrever; incluir obrigatoriamente o 
custo máximo] 

Em caso de conflito, pode recorrer às entidades de resolução alternativa de litígios, nomeadamente aos centros de arbitragem de 
conflitos de consumo, cujos contactos pode consultar em www.consumidor.pt  
A [empresa] ESTÁ OBRIGADA A ACEITAR O RECURSO AOS CENTROS DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO 
PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO.  

   
Poderá comparar esta oferta através do COM.escolha (www.anacom.pt/tarifarios/PaginaInicial.do), no Portal do Consumidor 

da ANACOM 
 

http://www.operador.pt/
http://www.operador.pt/
https://www.operador.pt/ajuda-e-suporte/produtos-operador/pacotes/portabilidade


GLOSSÁRIO 

Termo Definição 

Cessação antecipada  
do contrato por iniciativa 
do assinante  

Extinção do contrato por iniciativa do assinante antes de terminado o período de fidelização a cujo cumprimento está 
vinculado contratualmente, na sequência de declaração dirigida à empresa para o efeito.  

Denúncia  Declaração pela qual uma parte (empresa ou assinante), mediante pré-aviso previsto contratualmente, comunica à 
outra a sua vontade de cessar o contrato. Os procedimentos para a denúncia da iniciativa do assinante estão sujeitos 
ao disposto na decisão da ANACOM sobre os procedimentos exigíveis para a cessação de contratos, por iniciativa dos 
assinantes, relativos à oferta de redes públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de 9 de 
março de 2012.  

Início do período de 
fidelização  

Data a partir da qual o consumidor se compromete a não cancelar um contrato ou a alterar as condições contratuais 
acordadas, o qual, sem prejuízo do direito de livre resolução previsto no Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, se 
inicia com a disponibilização do serviço.  

Oferta ilimitada  Oferta sem limites ou restrições quanto ao tipo, volume ou capacidade das comunicações abrangidas pelo plano 
tarifário aplicável, ao longo de todo o período de duração do contrato, sem prejuízo de eventuais medidas razoáveis de 
gestão de tráfego, as quais devem ser transparentes, não discriminatórias, proporcionadas, de natureza técnica e não 
comercial, e temporárias, nos termos legal ou regulamentarmente previstos.  

Resolução  Declaração pela qual uma das partes (empresa ou assinante) comunica à outra, pelas vias regulamentarmente 
previstas, a vontade de cessar o contrato com fundamento no seu incumprimento.  

Tempo necessário para a 
ligação inicial  

Período máximo que medeia entre a apresentação, pelo interessado, de um pedido válido para a prestação do serviço 
ou oferta agregada de serviços pela empresa e a sua efetiva disponibilização.  

Velocidade(1)
  Quantidade de dados transmitidos (bits), discriminada consoante o seu sentido (upload/download), por unidade de 

tempo (segundo), medida em bits por segundo (kbps, Mbps ou Gbps).  
(1) Deverá ser explicitado se a velocidade se refere apenas à transmissão de dados payload ou se abrange também a transmissão de dados relativos a 
informação tal como o controlo e correção de erros, redundância e outros cabeçalhos.  

Download  Transmissão de dados a partir de um equipamento na rede para o equipamento terminal do assinante.  

Upload  Transmissão de dados a partir do equipamento terminal do assinante para qualquer outro equipamento na rede.  

 São associados à velocidade os seguintes termos nas redes fixas:  

Velocidade mínima  Valor mínimo da velocidade de transmissão de dados garantido contratualmente pelo ISP no acesso do utilizador ao 
serviço de acesso à Internet. A velocidade medida em qualquer momento nunca pode ser inferior a este valor, exceto 
em caso de falha completa do serviço de acesso à Internet.  

Velocidade normalmente 
disponível  

Valor da velocidade de transmissão de dados expectável pelo utilizador a maioria das vezes que utiliza o serviço de 
acesso à Internet. O valor referido deve ser acompanhado de uma percentagem que traduz a sua disponibilização 
durante o período de tempo tomado como referência para o seu cálculo.  

Velocidade máxima  Valor máximo da velocidade de transmissão de dados definida no contrato que um utilizador final pode esperar pelo 
menos num determinado período do dia (que deve ser especificado), tecnicamente obtido em condições específicas 
de utilização/medição do serviço de acesso à Internet contratado.  

Velocidade anunciada  Valor da velocidade de transmissão de dados associado pela empresa às respetivas ofertas que abrangem 
serviço de acesso à Internet e que consta das suas comunicações comerciais, nomeadamente de natureza 
publicitária ou de marketing e do respetivo contrato.  

 São associados à velocidade os seguintes termos nas redes móveis:  

Estimativa da velocidade 
máxima  

Velocidade máxima realisticamente atingível no âmbito do contrato, dependendo do local de utilização, do 
equipamento terminal utilizado e da tecnologia de suporte.  

Estimativa da velocidade 
anunciada  

Velocidade que a empresa está realisticamente em condições de disponibilizar aos utilizadores finais.  

 



1.4. As empresas devem:  

a) Preencher todos os campos das FIS de Produto e de Cliente com informação relativa a cada 

serviço que integre a oferta que disponibilizem; 

b) Manter inalterada a estrutura e ordem dos vários campos das FIS de Produto e de Cliente, sem 

prejuízo do disposto no número 1.6.; 

c) Incluir a menção «NÃO APLICÁVEL» nos campos das FIS de Produto e de Cliente relativos às 

características que não estejam previstas na oferta e que não sejam removíveis. Em particular, 

caso a oferta não inclua equipamento(s) bloqueado(s), bastará incluir na FIS de Produto, no 

subcampo «Desbloqueio do(s) equipamento(s)», a menção «NÃO APLICÁVEL» e na FIS de 

Cliente, no campo «ENCARGOS RELATIVOS AO DESBLOQUEIO DE EQUIPAMENTO(S)», a 

menção «NÃO APLICÁVEL», sem reproduzir os subcampos previstos no modelo previsto no 

número 1.3.; 

d) Inserir “0” nos subcampos não removíveis do campo «PREÇO» e do campo «OFERTAS E 

DESCONTOS» em que o valor seja nulo; 

e) Assegurar que as páginas da Internet para as quais as FIS remetam, para a disponibilização de 

informação através de outro suporte informativo, estejam permanentemente acessíveis e 

atualizadas nos endereços indicados e contenham a informação indicada na remissão; 

f)  Incluir na FIS de Cliente a referência que identifica a FIS de Produto correspondente, bem como 

a indicação da página da Internet onde esta pode ser consultada.  

1.5. Para os efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, devem ser incluídas na FIS de Cliente, 

a disponibilizar em cumprimento do disposto no artigo 4.º as necessárias adaptações face à FIS de 

Produto, a disponibilizar em cumprimento do disposto no artigo 3.º, n.º 4, ambos do presente 

regulamento.  

1.6. O disposto nos números anteriores não obsta: 

a) À remoção nos campos «DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)» e «DETALHE DO(S) 

SERVIÇO(S)/EQUIPAMENTO(S)» das FIS, do(s) subcampo(s) relativo(s) ao(s) serviço(s) não 

aplicável(eis);  

b) À introdução de (sub)campos adicionais destinados a: 

i) Obter o consentimento do assinante ou a indicação da sua vontade quanto a determinados 

aspetos da relação contratual; 

ii)  Integrar na FIS a informação relativa à contratação à distância ou fora do estabelecimento 

comercial prevista no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, que 

ainda não conste dos campos incluídos nos modelos previstos nos  

n.ºs 1.2. e 1.3; 



iii) Incluir nos campos «DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)» e «DETALHE DO(S) 

SERVIÇO(S)/EQUIPAMENTO(S)» das FIS uma descrição sumária relativa a «OUTRO(S)» 

serviços que não se reconduzam aos serviços aí identificados. 

1.7. Os campos adicionais previstos nas subalíneas  i) e ii) da alínea b) do número anterior devem ser 

introduzidos exclusivamente após os modelos previstos nos n.ºs 1.2. e 1.3. e não devem prejudicar 

a sua unidade. 

 

2. Conteúdo da FIS 

2.1. Da FIS apenas pode constar:  

a) A informação constante dos modelos previstos nos n.ºs 1.2. e 1.3.; 

b) A informação prevista na alínea b) do n.º 1.6; e 

c)  Nos casos de contratação à distância ou fora do estabelecimento comercial, a informação 

prevista no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, que ainda não 

conste dos campos incluídos nos modelos previstos nos n.ºs 1.2. e 1.3., nos termos previstos na 

subalínea ii) da alínea b) do n.º 1.6. 

2.2. No preenchimento da FIS, as empresas devem obrigatoriamente incluir os títulos, os subtítulos e os 

textos incluídos nos modelos previstos nos n.ºs 1.2. e 1.3., com exceção das instruções de 

preenchimento que constem do próprio modelo bem como das notas subsequentes.  

2.3. Os preços indicados na FIS correspondem ao preço total, incluindo todas as taxas e impostos, 

nomeadamente o IVA. 

 

3. Outros requisitos formais da FIS 

A FIS, em ambos os modelos, deve respeitar os seguintes requisitos: 

a) Tendo por referência o tipo Arial, tamanho de letra igual ou superior a: 

i) 11 pontos no título «FICHA DE INFORMAÇÃO SIMPLIFICADA DE PRODUTO/DE CLIENTE», 

em maiúsculas e a negrito; 

ii) 11 pontos na denominação da empresa e nome da oferta em maiúsculas e a negrito; 

iii) 9 pontos nos títulos dos campos, em maiúsculas e a negrito; 

iv) 9 pontos nos subtítulos dentro dos campos, em minúsculas e a negrito, com exceção do disposto 

nas alíneas vi) e vii); 

v) 9 pontos no texto e, sempre que assinalado, a negrito, com exceção do disposto nas alíneas vi) 

e vii); 

vi) 8 pontos no campo relativo à data referente à disponibilidade da FIS; 

vii) 8 pontos no campo relativo à identificação do cliente e à referência do contrato de adesão. 



b) Cor de letra preta sobre fundo branco; 

c) Introdução de, pelo menos, uma linha entre parágrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


