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Consulta Pública da ANACOM relativa às  

“Opções no âmbito da revisão da deliberação relativa às linhas de orientação 

sobre o conteúdo mínimo a incluir nos contratos para a prestação dos serviços 

de comunicações eletrónicas” 
 

Comentários da Direção-Geral do Consumidor 

 

 

 

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) considera importante e oportuno o lançamento da 

presente consulta pública sobre as “Opções no âmbito da revisão da deliberação relativa às 

linhas de orientação sobre o conteúdo mínimo a incluir nos contratos para a prestação dos 

serviços de comunicações eletrónicas”, atendendo, nomeadamente, e de acordo com o 

documento da consulta da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM),  

 Às alterações introduzidas na Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, que aprovou o regime 

jurídico aplicável às comunicações eletrónicas; 

 Às estatísticas da conflitualidade do setor; e 

 À recente evolução das ofertas disponíveis no mercado. 

 

Para a Direção-Geral do Consumidor é particularmente relevante o facto de se verificar um 

aumento da conflitualidade no setor das comunicações. Importa referir que, de acordo com os 

dados da Rede Telemática de Informação Comum, o setor das comunicações é o setor mais 

reclamado pelos consumidores portugueses. Os dados constantes do documento da consulta 

ajudam a compreender a natureza das reclamações, sendo a informação prestada aos 

assinantes uma das matérias que regista um aumento significativo de reclamações. 

 

Neste enquadramento, tendo em vista a melhoria da transparência da informação 

disponibilizada, quer nas condições de oferta, quer nos contratos de comunicações eletrónicas, 

a consulta desencadeada pela ANACOM propõe a ponderação de 3 opções, com diferentes 

níveis de intervenção por parte do Regulador Setorial, colocando 9 perguntas para resposta 

dos interessados.  
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Assim, 

 

A Direção-Geral do Consumidor, enquanto organismo público destinado a exercer a política de 

defesa do consumidor e no âmbito da colaboração que vem desenvolvendo com a ANACOM 

em diversas matérias relacionadas com o reforço da informação e com a proteção dos direitos 

e interesses dos consumidores, vem responder às seguintes questões colocadas no âmbito da 

Consulta Pública. 

 

1. “No âmbito da revisão da Deliberação sobre os Contratos, quais os aspetos que lhe 

suscitam maior preocupação?” 

 

Tendo em conta o entendimento da ANACOM segundo o qual «os contratos devem ser 

elaborados numa linguagem concisa, clara e simples e ser claramente compreensível para o 

leitor não especialista», causa especial preocupação a esta Direção-Geral o facto de os 

clausulados dos contratos de adesão serem complexos e de difícil compreensão. A utilização de 

uma linguagem muito técnica (e específica do setor) prejudica a compreensão dos 

consumidores, o que não estará em consonância com as recomendações emitidas pela 

ANACOM. 

 

Outra preocupação desta Direção-Geral tem que ver com a apresentação gráfica do contrato. 

Ora, a ANACOM recomenda que «na elaboração do contrato deve presidir um especial dever de 

cuidado quanto à sua apresentação gráfica, de forma a que as suas cláusulas não passem 

despercebidas a um contraente normal, sob pena de se considerarem excluídas do contrato, nos 

termos do regime das Cláusulas Contratuais Gerais». Na mesma recomendação a ANACOM 

sugere que «o tamanho da letra a utilizar seja equivalente ao Arial 9». Embora possamos 

concordar, por princípio, que o tamanho recomendado é aceitável, o facto é que esse tamanho 

aliado à estrutura e à forma gráfica de apresentação do clausulado (ex. o espaçamento entre 

linhas que é diminuto) dificulta a compreensão das cláusulas. Neste contexto, a utilização de 

tamanho de letra Arial 9 não é de modo algum suficiente. A Direção-Geral considera que é 

também um aspeto a ser ponderado pela ANACOM. 

 

Constitui, também, preocupação desta Direção-Geral assegurar que o consumidor tenha um 

real conhecimento das cláusulas contratuais gerais antes da celebração do contrato. Neste 

particular a ANACOM recomenda que «o espaço destinado à assinatura do cliente surja após as 

condições gerais e particulares do contrato ou, se assim não for, que a assinatura do cliente seja 

antecedida de uma declaração expressa do tipo “toma-se conhecimento e aceitam-se 

plenamente as condições gerais de utilização constantes do verso deste documento, junto ao 

local de assinatura do contrato”».  
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Cumpre questionar se as condições particulares não são importantes para os consumidores. No 

entendimento da Direção-Geral do Consumidor, o espaço destinado à assinatura do cliente 

deve sempre ter lugar após as condições gerais e particulares do contrato, pelo que deverá ser 

eliminada a menção «ou, se assim não for, que a assinatura do cliente seja antecedida de uma 

declaração expressa do tipo “toma-se conhecimento e aceitam-se plenamente as condições 

gerais de utilização constantes do verso deste documento, junto ao local de assinatura do 

contrato”».  

 

Suscita igualmente preocupação o estabelecimento de períodos contratuais mínimos de 24 

meses quando o artigo 48.º, n.º 4 da Lei das Comunicações Eletrónicas refere expressamente 

que deve ser oferecido a todos os utilizadores «a possibilidade de celebrarem contratos pelo 

prazo de 12 meses». No entanto, são muito poucas as ofertas que se traduzem no 

estabelecimento de períodos de 12 meses.  

 

Ainda quanto a esta matéria, parece-nos particular importante exigir que, nos contratos com 

períodos de fidelização ou permanência, conste a indicação da forma de cálculo do valor que 

o cliente deve pagar em caso de rescisão antecipada do contrato. É que, na prática, esta 

penalização é calculada, pela grande maioria das operadoras, através da multiplicação da 

mensalidade pelo número de meses que faltam para cumprir o período de fidelização. 

Questiona-se se esta prática está conforme com a Recomendação da ANACOM. 

 

Nesta matéria, entende a Direção-Geral do Consumidor que a ANACOM, com a colaboração da 

associação do setor, poderia estudar a viabilidade de previsão de critérios para o cálculo da 

penalização. 

 

Finalmente, destacadas as principais preocupações da Direção-Geral do Consumidor no que 

toca à revisão da Deliberação sobre os contratos, importa finalmente referir que nos parece 

insuficiente a formulação de recomendações aos operadores de serviços de comunicações 

eletrónicas sobre estas matérias, tendo em conta que, de acordo com os Estatutos da 

ANACOM, esta Autoridade tem também o poder de emitir ordens.  

 

 

2. “No que respeita à Ficha de Informação Simplificada e tendo por base a lista 

indicativa de elementos informativos acima apresentada, indique, relativamente a cada 

elemento, se concorda ou não com a sua introdução, e, sendo o caso, identifique que outros 

elementos entende deverem ser acrescentados.” 
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Consideramos que a lista de elementos de informação a constar da Ficha de Informação 

Normalizada abarca aspetos fundamentais que devem ser do conhecimento dos consumidores 

de serviços de comunicações eletrónicas, permitindo-lhes conhecer os elementos essenciais do 

contrato previamente à celebração do mesmo. A título de exemplo, parece-nos fundamental a 

informação sobre a identificação, o tipo de serviços, os preços a pagar, etc.  

 

Por outro lado, verificamos existir um alinhamento com os elementos constantes dos artigos 

47.º e 48.º, nos 1 e 2 da Lei das Comunicações Eletrónicas, o que consideramos positivo. 

 

Parece-nos também importante referir que a informação a constar na ficha tem que ser muita 

clara e muito simples caso contrário o objetivo não será atingido. Por outro lado, parece-nos 

igualmente importante ponderar sobre a ordem dos elementos. Para a Direção-Geral do 

Consumidor são elementos fundamentais a identificação do operador, o serviço a prestar e o 

preço, que devem estar em primeiro lugar, O período de fidelização constitui um elemento 

muito importante devendo surgir imediatamente a seguir ao preço e antes de elementos como 

a “manutenção” e a “resolução de litígios”. Além disso, não deve ser incluído no item 

“Duração” do contrato.  

 

O que se pretende afirmar é que a ordem dos elementos, bem como a identificação e destaque 

de determinados itens, são fundamentais para assegurar a comparabilidade das ofertas e a 

compreensão por parte dos consumidores do que lhes está a ser apresentado. 

 

3. “Relativamente a ada elemento informativo da Ficha de Informação Simplificada, 

indique qual o conteúdo que entenda dever constar do mesmo.” 

 

Apresentamos a ordem dos elementos que nos parece mais favorável aos consumidores e o 

respetivo conteúdo dos mesmos: 

 

 Item Identificação e contactos - nome, morada, formas de contacto (tel. e endereço 

eletrónico), sítio da internet se existente;  

 Item Serviços – caracterização/descrição do serviço oferecido; 

 Item Preço -  preço do serviço (tarifário/mensalidades e encargos relativos a acessos, 

bem como os eventuais descontos e promoções que incidam sobre o mesmo, de forma 

clara e percetível, de forma a não ser suscetível de induzir o cliente em erro); 

 Item Período de Fidelização (Aplicável – sim/não; período mínimo de____; 

consequência em caso de cessação antecipada do contrato; encargos, etc.); 



                                      
 

 

5 
 

 Item Qualidade - devem constar os níveis de qualidade dos serviços oferecidos, 

designadamente o tempo necessário para a ligação inicial; 

 Item Duração - deve constar o período de duração do contrato, bem como os termos e 

duração dos mesmos; 

 Item Suspensão do serviço -  devem constar as situações em que se admite a suspensão 

do contrato (quer por parte da Operadora quer por parte do cliente). De igual forma, 

devem constar as situações em que se pretende a reativação do serviço que 

anteriormente havia sido suspenso; 

 Item Alterações contratuais - devem constar as situações em que se admite a alteração 

das condições contratuais inicialmente estabelecidas e quais as consequências que 

advêm dessa mesma alteração. Devem, ainda, ser previstas quais as alterações que 

assumem relevância para efeitos do período contratual mínimo. Nesta senda, devem 

também ser previstas quais as prerrogativas que se encontram ao dispor do cliente que 

não esteja de acordo com as alterações que a Operadora pretenda levar a cabo; 

 Item Cessação - devem constar as situações em que se admite a cessação do contrato 

(quer por parte da Operadora quer por parte do cliente) e quais as respetivas 

consequências dessa mesma cessação, informação que deverá ser prestada em 

momento anterior à efetiva celebração do contrato de adesão, e não apenas aquando 

dessa mesma celebração; 

 Item Manutenção - devem constar os eventuais encargos que recaiam sobre o cliente 

(e em que situações) quando estejam em causa Serviços de Apoio ao Cliente tais como, 

por exemplo, a deslocação de um assistente técnico ao seu domicílio; 

 Item Resolução de litígios - informação sobre a arbitragem necessária, bem como 

demais meios disponíveis para a resolução de litígios; 

 Item Segurança, privacidade e dados pessoais - deve constar qual o destino e 

tratamento a dar aos dados fornecidos pelo cliente à Operadora aquando da celebração 

do contrato, em harmonia com o disposto na Lei de Proteção de Dados Pessoais e na 

Lei do Tratamento de Dados Pessoais e Proteção da Privacidade no Setor das 

Comunicações Eletrónicas. 

 

Finalmente, a Direção-Geral do Consumidor entende que se deve ponderar bem sobre a 

necessidade de inclusão de todos os itens e o seu conteúdo. Demasiada informação, ainda que 

numa ficha que se pretende simples, pode ter um efeito contrário ao que se pretende.  
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4. “Quando e como entende dever a Ficha de Informação Simplificada ser entregue aos 

potenciais clientes e aos assinantes?” 

 

Em nosso entendimento, a Ficha de Informação Simplificada deve ser entregue aos potenciais 

clientes previamente à celebração do contrato, uma vez que se trata de informação pré-

contratual, permitindo assim uma escolha mais esclarecida por parte dos mesmos, bem como a 

possibilidade de estabelecer uma melhor comparação entre as diversas ofertas e condições de 

prestação do serviço de comunicações eletrónicas relativamente a cada um dos prestadores 

dos mesmos serviços.  

  

Quanto aos assinantes a mesma Ficha deve ser entregue sempre que se verifique qualquer 

alteração do contrato e de acordo com o artigo 48.º, n.º 6 da Lei das Comunicações Eletrónicas. 

 

Em qualquer das situações supra referidas, a referida Ficha deve ser entregue em formato 

papel ou em suporte duradouro. 

 

 

5. “Concorda com a harmonização entre a informação pré-contratual e contratual, na 

medida permitida pelos diferentes requisitos legalmente previstos nestas matérias? 

Identifique as principais vantagens ou desvantagens relativas a esta medida.” 

 

A Direção-Geral do Consumidor concorda com a harmonização entre a informação pré-

contratual e contratual na medida em que quanto maior for aquela mais livre e esclarecida 

será a decisão a ser tomada pelo consumidor. Além disso, a informação pré-contratual 

considera-se como parte do contrato quando celebrado entre as partes pelo que é claro que se 

deve alcançar a maior harmonização possível. 

 

 

6. “Concorda com a adoção de uma terminologia comum no âmbito da informação pré-

contratual e contratual? Identifique as principais vantagens ou desvantagens relativas a esta 

medida.” 

 

A Direção-Geral do Consumidor entende que a adoção de uma terminologia comum no âmbito 

da informação pré-contratual e contratual é fundamental para que o consumidor, aquando da 

eventual celebração do contrato, não seja confrontado com termos distintos dos utilizados no 

âmbito da informação pré-contratual. 
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Por exemplo, não faz qualquer sentido a entrega de uma Ficha de Informação Simplificada no 

âmbito da informação pré-contratual na qual são empregues determinadas expressões para, 

depois, aquando da assinatura do contrato de adesão, serem empregues expressões distintas 

das que constavam daquela ficha de informação relativamente à mesma matéria. 

 

7. “Que principais termos identifica deverem ser incluídos num glossário de terminologia 

comum?” 

 

A Direção-Geral do Consumidor considera que o Glossário referente às comunicações 

eletrónicas e serviços postais constante do site da ANACOM se encontra muito bem 

estruturado, abarcando os termos relacionados com a temática que visa regular. 

 

Assim, propõe esta Direção-Geral que apenas constem da informação pré-contratual e 

contratual os termos mais abrangentes e a que diretamente se aludam no âmbito dessa 

mesma informação. 

Por exemplo, sem querer ser exaustiva, esta Direção-Geral considera imprescindível, entre 

outros, a inclusão no glossário de terminologia comum no âmbito da informação a prestar dos 

seguintes termos: 

- internet; 

- internet protocol (IP); 

- internet service provider (ISP); 

- intranet; 

- banda estreita; 

- banda larga; 

- bits (Bps); 

- browser; 

- correio eletrónico; 

- período de fidelização; 

- contrapartidas; 

- PUA. 

 

Finalmente, não menos importante, o glossário poderia ser incluído na própria Ficha de 

Informação Simplificada (por exemplo, no seu verso).   
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8. “Das três opções apresentadas, qual considera a mais adequada? Fundamente a sua 

resposta, assinalando as principais vantagens que identifica na opção da sua 

preferência e as principais desvantagens que atribui às demais opções.” 

 

Considerando as três opções: 

 

 1ª – Opção mínima – revisão da deliberação dos contratos + criação de glossário a 

incluir na deliberação; 

 2ª – Opção intermédia - revisão da deliberação dos contratos + criação da Ficha de 

informação Simplificada; 

 3ª – Opção máxima – revisão simultânea da deliberação sobre os contratos e da 

deliberação sobre as condições de oferta + criação de Ficha de Informação 

Simplificada, 

 

a Direção-Geral do Consumidor entende que a mais adequada é a 3.ª opção, por considerar 

esta opção mais abrangente, o que contribuirá para reforçar o direito à proteção dos 

consumidores.  

 

As principais vantagens da 3.ª opção são: 

 A maior clareza e acessibilidade acrescidas relativamente aos elementos informativos 

essenciais da oferta; 

 A possibilidade de atualização dos requisitos aplicáveis às condições de oferta; 

 A maximização da comparabilidade, num determinado momento, entre as condições de 

oferta disponíveis no mercado e a oferta subscrita por um determinado assinante; 

 A maximização da harmonização da informação disponível no mercado relativamente à 

oferta e prestação de redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público; 

 A otimização da perceção do público relativamente aos elementos diferenciadores das 

diversas ofertas apresentadas por cada empresa, em benefício de uma maior dinâmica 

concorrencial no mercado. 

 

As principais desvantagens da 1.ª e da 2.ª opção são: 

 

 Não respondem com eficácia à necessidade de garantir uma clareza e acessibilidade 

acrescidas em relação aos elementos informativos essenciais da oferta; 

 Não respondem à necessidade de atualizar os requisitos aplicáveis às condições de 

oferta; 
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 Não asseguram com eficácia a comparabilidade, num determinado momento, entre as 

condições de oferta disponíveis no mercado e a oferta subscrita por um determinado 

assinante; 

 Não procuram atingir uma harmonização da informação disponível no mercado 

relativamente à oferta e prestação de redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público; 

 Não fomentam a perceção do público relativamente aos elementos diferenciadores das 

diversas ofertas disponíveis e das vantagens competitivas apresentadas por cada 

Operadora. 

 

 

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

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

 

A única desvantagem (que, em bom rigor, não se trata de uma desvantagem, antes um 

pequeno obstáculo e, simultaneamente, um desafio na ultrapassagem do mesmo), que a 

Direção-Geral do Consumidor entende resultar da 3.ª opção é que implica um maior esforço 

por parte das Operadoras com vista à sua correta e eficaz implementação. 

 

No entanto, esta Direção-Geral tem a plena convicção de que as Operadoras dispõem dos 

meios necessários e adequados com vista ao sucesso na implementação deste modelo, o qual 

irá, por um lado, permitir ao consumidor tomar decisões mais livres e esclarecidas com vista à 

adesão a contratos que se enquadrem no âmbito da Lei das Comunicações Eletrónicas e, por 

outro lado, garantir um melhor e mais correto funcionamento do mercado. 

 

A Direção-Geral do Consumidor manifesta a sua total disponibilidade para trabalhar com a 

ANACOM na concretização da Ficha de Informação Simplificada, instrumento que reporta de 

grande utilidade para os consumidores.  

 

 

 

Direção-Geral do Consumidor, 28 de abril de 2014 

 

 


