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Em 2005 0 ICP-Anacom aprovou a deliberac;ao sobre os contratos, objecto de revisao 

em 2008, com vista a disciplinar 0 conteudo e a forma dos contratos para prestac;:ao de 

servic;os de comunicac;oes electr6nicas. 

Em 2006, e no ambito das suas atribuic;oes 0 ICP-Anacom aprovou a Deliberac;ao sobre 

as condic;oes de oferta, a qual foi revista em 2011, tendo em vista disciplinar 0 conteudo 

e a forma da informac;ao publicada quanto as condic;:oes das ofertas de redes e servic;os 

de comunicac;oes electr6nicas disponibilizadas ao publico. 

Por deliberac;ao do Conselho de Administrac;ao do ICP Anacom de 24 de Marc;o de 2014 

foi aprovado 0 lanc;amento de uma consulta publica sobre as opc;oes da revisao da 

deliberac;ao relativa as linhas de orientac;ao sobre 0 conteudo mlnimo a incluir nos 

contratos para a prestac;ao de servic;os de comunicac;oes electr6nicas, no ambito da qual 

a Deco foi convidada a pronunciar-se. 

Na sequencia dos estudos publicados por aquela entidade reguladora, e tendo em 

atenc;:ao a sua experiencia no ambito da supervisao do mercado, constata a Anacom 

existir uma margem significativa para melhorar a transparemcia da informac;ao 

disponibilizada nas condic;oes de oferta enos contratos, conclusoes que se encontram 

em consonancia com a analise efectuada pela Deco relativamente as reclamac;:oes 

apresentadas no sector das telecomunicac;oes. 

Nesse sentido, coloca em ponderac;:ao a Anacom, alE~m da revisao das deliberac;:oes supra 

referidas, a concretizac;:ao de tres medidas complementares, a saber: 

a) A criac;:ao de uma ficha de informac;:ao simplificada, a ser entregue antes da 

celebrac;ao do contrato e aquando de qualquer alterac;ao do mesmo; 

b) Harmonizac;:ao da informac;:ao a disponibilizar nas condic;:oes de oferta, na ficha 

de informac;:ao simplificada e no contrato; 

c) A adopc;:ao de uma terminologia comum relativamente aos termos de maior 

complexidade, a ser utilizada em qualquer dos documentos mencionados. 
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A Anacom considera que tres circunstancias determinam a necessidade de proceder a 
revisao da Delibera~ao sobre os contratos: as recentes altera~5es ao enquadramento 

juridico, destacando-se em particular a altera~ao da Lei das Comunica~5es Electr6nicas 

pela lei nQ 51/2011, de 13 de Setembro, pela lei n.Q 10/2013, de 28 de Janeiro, e pela 

Lei n.Q 42/2013, de 3 de Julho; a experiencia obtida atraves do tratamento das 

reclama~oes e a evolu~ao das caracterfsticas das ofertas. 

A nosso ver, a estas circunstancias, acresce a altera~~o ao regime da contrata~30 ao 

domlcillo e a distancia, na sequencia da Transposi~ao da Directiva 2011/83/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Outubro de 2011 relativa aos direitos dos 

consumidores, pelo Decreto-Lei n.Q 24/2014 de 14 de Fevereiro, que revoga 0 Decreto

Lei n2 143/2001 de 26 de Abril, alterado pelos Decretos-Leis nQ 57/2008 de 26 de Ma r~o, 

82/2008 de 20 de Maio e 317/2009 de 30 de Outubro. 

De facto, atenta a proximidade da entrada em vigor deste diploma, parece-nos que as 

altera~oes promovidas pelo mesmo devem ser tid as em considera~ao no momenta em 

que se discutem as op~oes da revisao da delibera!;ao relativa as linhas de orienta~ao 

sobre 0 conteudo mlnimo a incluir nos contratos para a presta~ao de servi~os de 

comunica~5es electr6nicas, bem com a cria~ao de uma ficha de informa~ao simplificada. 

De salientar que, 0 Decreto-Lei n.Q 24/2014 de 14 de Fevereiro vem no que diz respeito 

ainforma~ao pre-contratual determinar quais as informa~oes que tem de ser prestadas 

ao consumidor antes de este se vincular a um contrato celebrado adistancia ou fora do 

estabelecimento comercial, bem como a forma como tais informa~5es devem ser 

prestadas. 

Assim e na medlda em que se traz acola~ao a hip6tese da cria~30 de uma ficha de 

informa~ao simplificada, consideramos que 0 regime previsto no Decreto-lei n.Q 

24/2014 de 14 de Fevereiro tem necessariamente de ser tido em conta. 

Revemo-nos nas considera~oes do BEREC, quando se refere que menos informa~ao 

pode ser melhor do que mais informa~ao, salientando por outro lado, que a adop~ao de 
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uma terminologia comum no que diz respeito a termos de maior complexidade nas 

condi(;oes de oferta, na ficha de informa(;ao simplificada e no contrato permitira nao s6 

uma melhor compreensao como optimizar a sua comparabilidade. 

Consideramos, contudo, que sem prejuizo do disposto no art. 48.Q, n,Q 1 e 2 da Lei das 

Comunica(;oes Electr6nicas e da necessaria articula(;ao com esta norma, a ficha de 

informa(;ao simplificada deve conter os elementos mais essenciais para uma decisao 

esclarecida do consumidor na contrata(;ao, sob pena de perante demasiados elementos 

se perder 0 efeito desejado, Le., 0 efectivo conhecimento das principais condi(;oes do 

contrato. 

Consideramos, nesse sentido, que se devem privilegiar elementos como sejam, a 

identifica.;:30, servl.;:os contratados, pre.;:o, dura.;:ao, perfodo de permanencia 

obrigat6ria (regime de contrapartidas estabelecidas para a cessa.;:30 antecipada dos 

contratos sujeitos a perfodos contratuais minimos), regime de den uncia, prazo de livre 

resolu~30 (se aplicavel), obriga~30 de 0 consumidor pagar ao prestador de servi.;:o um 

montante proporcional ao servi.;:o prestado sempre que 0 consumidor exer.;:a 0 direito 

de livre resolu.;:30 (se aplicavel), em detrimento de elementos como manutens;ao, 

qualidade, seguran(;a, privacidade e dados pessoais, questoes evidentemente 

pertinentes, e que terao de estar devidamente consagradas no contrato, mas que nao 

vemos vantagem em constarem da ficha de informa.;:ao simplificada. 

A experiencia da Deco no acompanhamento de reclama(;oes, e apesar de todas as 

campanhas de informaC;ao junto dos consumidores, permite concluir que 0 consumidor 

medio, nao Ie por regra as c1ausulas contratuais gerais, onde e facultada informas;ao 

essencial sobre 0 contrato. Por conseguinte, defendemos que a ficha de informa.;:ao 

simplificada deve ser pensada na optica do consumidor e ter caracter eminentemente 

pratico, ou seja, deste documento devem constar os elementos mais relevantes e que 

podem ser decisivos na fase pre-contratual. 0 documento deve ser simples, de facil 

leitura e compreensao. 
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Tendo em vista 0 cumprimento da obriga~ao de facultar a ficha de informa~ao 

simplificada, vemos com satisfa~ao que esteja em discussao, que em caso de 

inobservancia, 0 consumidor tenha 0 dire ito de denunciar 0 contrato sem qualquer 

penaliza~ao. 

Vemos, contudo, com preocupa~ao que 0 Decreto-Lei n.!! 24/2014 de 14 de Fevereiro, 

no seu art. 4.!!, n.!! 3 preveja que as informa~oes pre-contratuais integram 0 contrato 

celebrado adistancia ou fora do estabelecimento comercial, nao podendo 0 respectivo 

conteudo ser alterado, salvo acordo expresso das partes em contra rio anterior a 
celebra~ao do contrato. 

No que tange as questoes em concreto colocadas: 

1. 	 l\Jo ambito da revisao da Deliberacao sobre os contratos, quais os aspectos que 

Ihe suscitam maior preocupacao? 

Vemos com preocupa~ao a harmonizat;ao das orientat;oes da delibera~ao com 0 

Decreto-Lei n.!! 24/2014 de 14 de Fevereiro, que vern no que diz respeito a 
jnforma~ao pre-contratual determinar quais as informa~oes que tem de ser 

prestadas ao consumidor antes de este se vincular a um contrato celebrado a 
distancia ou fora do estabelecimento comerdal, bern como a forma como tais 

informa~oes devem ser prestadas. 

2. 	 No que respeita a ficha de informadlo simplificada e tendo por base a lista 

indicativa de elementos informativos acima apresentada, indique, relativamente 

a cada elemento, se concorda ou nao com a sua introducao e, sendo 0 caso, 

identifique que outros elementos entende deverem ser acrescentados. 

1. 	 Identifica~ao e contactos- deve ser introduzido; 

2. 	 Servi~os- deve ser introduzido; 

3. 	 Qualidade- nao deve ser introduzido; 

4. 	 Pre~o- deve ser introduzido; 

5. 	 Manuten~ao- nao deve ser introduzido; 
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6. Resolu~ao de litfgios- deve ser introduzido; 

7. Dura~ao- deve ser introduzido; 

8. Suspensao- deve ser introduzido; 

9. Cessa~ao- deve ser introduzido; 

10. Altera~ao-deve ser introduzido; 

11. Seguran~a, privacidade e dados pessoais- nao deve ser introduzido. 

Outros elementos a introduzir: 


- Periodo de fldeliza~ao; 


- Oireito de resolu~ao (se aplic~vel); 


- Custos em caso de resolu~ao do contrato (se aplicavel); 


- Campanhas promoclonais (se aplicavel); 


- Forma de Ciilculo da penaliza~ao em caso de resolu~ao antecipada do 


contrato 


3. Relativamente a cada elemento informativo da ficha de informacao simplificada, 

indique qual 0 conteudo que entenda dever constar do mesmo. 

1. Identifica~ao e contactos- firma, sede e contactos que permitam 0 contacto 

por parte do consumidor; 

2. Servi~os- servi~os contratados descriminados; 

3. Pre~o- pre~o total, que deve incluir custos totais, p~r perfodo de factura~ao 

(incluindo alugueres de equipamentos elva); 

4. Resolu~ao de litigios- informa~ao sobre a possibilidade de acesso a 

mecanismos alternativos de resolu~ao de litiglos e men~ao aarbitragem necessaria; 

5. Dura~ao- perfodo de dura~ao, possibilidade de renova~ao automatica, caso 

nao seja denunciado, com men~ao expressa as formalidades e prazos a observar para 

efeitos de denuncia; 

6. Suspensao- informa~ao sobre os procedimentos a observar em caso de 

suspensao dos servi~os por razao imputavel ao consumidor e consequencias 
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decorrentes da suspensao, designadamente informacao sobre a possibilidade de 

resolucao autom.Hica do contrato. 

7. Cessacao- procedimentos a observar para efeitos de cessacao do contrato; 

8. Alteracao- condic;:oes aplicaveis em caso de alterac;:ao ao contrato. 

Outros elementos a introduzir: 

- Perfodo de fidelizacao- periodo temporal 

- Drreito de resolucao (se aplicavel)- informacao sobre dire ito de resolucao, 

proced imentos a observar para esse efeito; 

- Custos em caso de resolucao do contrato (se aplicavel)- forma de calculo do 

montante proporcional ao servic;:o prestado; 

- Campanhas promocionais (se aplicavel)- indicac;:ao da campanha em causa 

e descontos 

- Forma de calculo da penalizac;:ao em caso de resolucao antecipada do 

contrato 

4. Quando e como entende dever a Ficha de informa~ao simplificada ser entregue aos 

potenciais clientes e aos assinantes? 

o documento deve ser facultado em suporte duradouro em momento previo a 
celebrac;:ao do contrato. No caso de contratos celebrados adistancia 0 documento deve 

ser remetido por correia ou por e-mail, consoante a tecnica de comunicacao adistancia 

utilizada. 

5. Concorda com a harmoniza~ao entre a informacao pre-contratual e contratual, na 

medida permitida pelos diferentes requisitos legalmente previstos nestas materias? 

Identifique as principais vantagens ou desvantagens relativas a esta medida. 

Como referimos anteriormente, menos informac;:ao pode ser melhor do que mais 

informacao. 
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Se se optar por uma harmoniza~ao maxima entre a informa~ao pre-contratual e 

contratual, tememos que 0 objectiv~ principal da ficha de informa~ao simplificada, a 

saber, facultar a informa~ao essencial sobre 0 contrato e permitir 0 efectivo 

conhecimento das condi~oes essencials do contrato, nao seja alcan~ado. 

Com efeito, verificamos que 0 clausulado deste tipo de contratos se caracteriza por ser 

particularmente extenso, em face tambem das exigencias legais previstas, pelo que a 

defender-se a referida harmonizat;ao maxima corre-se 0 risco de a ficha de informa~ao 

ficar demasiado complexa, tornando-se num repositorio da informa~ao contratual, 

desincentlvando a sua leitura . 

Conslderamos que as desvantagens de tal op~ao se sobrepoem aunica vantagem que 

identificamos- a slmpliflca~ao do processo da cria~ao da ficha de informa~ao-, pelo 

que defendemos uma harmoniza~ao minima, tendo por criterio que da ficha apenas 

devem constar os elementos mais relevantes para a decisao de contratar ou nao pelo 

consumidor. 

6. Concorda com a adopcao de uma termjnologia comum no ambito da informacao pre

contratual e contratual? Identifigue as principais vantagens e desvantagens relativas a 

esta medida. 

Concordamos com a adop~ao de uma terminologia comum na fase contratual e pre

contratual, que a nosso ver trara apenas vantagens seja para consumidores, seja para 

operadores de telecomunicat;5es. Na optica do consumidor elimina-se a hipotese da 

confusao e de qualquer "ruldo" que pode resultar da adopt;ao de terminologia diferente, 

contribuindo necessariamente para urn melhor esclarecimento do consumidor. Na 

optica dos operadores, representa uma optimizat;ao da informat;ao prestada. 

Vamos, no entanto, mais longe, defendendo uma harmoniza~ao da terminologia 

utilizada pelo sector na globalidade. Defendemos, a trtulo de exemplo, que expressoes 

como "per(odo de fideliza~ao", "perfodo de permanencia obrlgatoria", 

"obrigatoriedade de permanencia", e outras semelhantes nao devem coexlstir, 

8 



D -co 

porquanto podem contribuir para uma maior confusao junto dos consumidores. 

Somos do entendimento que uma expressao universal para os termos tecnicos 

utilizados recorrentemente pelos operadores deve ser adoptada, contribuindo para 

um melhor esclarecimento. 

7. Que principais termos identifica deverem ser inC/uidos num glossa rio de terminologia 

comum? 

Alem de todos os itens constantes da ficha de informa~ao simplificada, devem ser 

incluidos, entre outros, os seguintes termos: periodo de fideliza~ao, arbitragem, direito 

de resolu~ao, penaliza~ao por incumprimento contratual, montante proporcional ao 

servi~o prestado, denuncia do contrato, resoluc;ao do contrato, contrato celebrado a 
distancia, contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, suporte duradouro, 

suspensao do servi~o, desbloqueamento de equipamentos. 

8. Das tres opcoes apresentadas. qual considera a mais adequada? Fundamente a sua 

resposta. assinalando as principais vantagens que identifica na opdio da sua preferencia 

e as principais desvantagens que atribuiu as demais opcoes. 

Consideramos mais adequada a terceira op~ao, muito embora se identifique uma maior 

complexidade do processo, que nao vemos necessariamente como uma desvantagem, 

na medida em que trara vantagens a curto prazo. 

Identificamos sim vantagens na op~ao de aproveitar 0 momenta para rever ambas as 

delibera~oes que tem pontos de contacto, evitando que relegar a revisao da delibera~ao 

sobre as condi~oes de oferta para outro momento, implique posteriormente 

necessidade de se rever a delibera~ao sobre os contratos. 

Embora implique um maior esfor~o por parte de todos os intervenientes, esta op~ao 

representa em termos praticos uma maior simplifica~ao, permitindo nao s6 a revisao de 

ambas as delibera~oes como a harmoniza~ao (que defendemos minima) entre a 

informa~ao a d ispon ibiliza rna ficha de informac;ao simplificada e no contrato, bem como 
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introduzir um glossa rio de terminologia comum a ser utilizado em qualquer um dos 

referidos documentos. 

As restantes op~oes nao respondem anecessidade de revisao de ambas as delibera~oes 

e oportunidade de 0 fazer concomitantemente, perdendo-se em termos de tempo e 

eficacia. 

9. Identifica algumas desvantagens na opcao que considerou mais adequada? Em caso 

afirmativo, como podem as mesmas, em seu entender, ser eliminadas ou minimizadas? 

A terceira oP9ao implica um maior esfor~o por parte dos operadores e restantes 

intervenientes, no entanto, representa igualmente racionaliza9ao de recursos, 0 que nos 

parece compensar largamente a curto prazo. 
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