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Em pleno estado de emergência mo-
tivado pela propagação do novo co-
ronavírus em Portugal, a ANACOM 
destaca informações importantes e 
deixa alguns conselhos úteis relacio-
nados com a utilização de serviços de 
comunicações durante este período.

Alerta para fraudes na Internet
Neste momento em que cada vez 
mais pessoas recorrem às tecnolo-
gias de informação e comunicação 
para trabalhar a partir de casa ou 
como meio de entretenimento, au-
mentam as ameaças à segurança dos 
utilizadores, que devem por isso ter 
especial cuidado com os conteúdos 
digitais a que acedem.

A Polícia Judiciária (PJ) e o Centro 
Nacional de Cibersegurança (CNCS) 
detetaram em Portugal uma nova 
onda de esquemas fraudulentos que 
tentam aproveitar-se da especial vul-
nerabilidade e sensibilidade dos uti-
lizadores perante a propagação do 
vírus COVID-19. 

De acordo com a informação di-
vulgada pela PJ e pelo CNCS, os cibe-
rataques mais frequentes envolvem 
as seguintes práticas:

• Campanhas de phishing por 
email, SMS ou redes sociais. O 
phishing é uma técnica fraudulenta 
praticada na Internet com o intuito 
de captar (por ex.: através de emails 
ou websites falsos) informações pes-
soais, como passwords, números de 
cartão de crédito ou acessos a con-
tas bancárias, usando-as depois para 
tentar obter uma vantagem ilegítima. 
Durante este período tem-se assis-
tido a situações de phishing em que 
é utilizada a imagem de entidades 
oficiais como a Organização Mundial 
de Saúde, a UNICEF ou centros de 
investigação e laboratórios do sector 
da saúde, com conteúdos alusivos à 
pandemia;

• Divulgação de plataformas digi-
tais ou de aplicações para dispositi-
vos móveis que aparentam divulgar 
informação em tempo real sobre a 
pandemia (ex.: mapas dinâmicos de 
contágio), mas que visam, na reali-
dade, infetar os dispositivos dos uti-
lizadores com software malicioso;

• Esquemas de fraude digital parti-
lhados por email ou em redes sociais, 
que divulgam iniciativas de crowd-
sourcing para a recolha de donativos 
para falsas campanhas de compra 
de material médico ou de proteção 
pessoal;

• Envio de informação falsa atra-
vés de SMS, nomeadamente a de 
que estão a ser aplicadas medidas 
extraordinárias para o combate ao 
COVID-19 e que todos 
os cidadãos nacio-
nais serão vaci-
nados, sendo 
garantido 
um reem-
bolso dos 
c u s t o s 
pelo Go-
v e r n o . 
Para tal, 
bastaria 
pagar uma 
determina-
da quantia in-
dicada na SMS e o 
reembolso seria feito 
através do registo no link 
enviado.

Uma das aplicações que mais tem 
sido partilhada entre os utilizadores 
é a app para telemóvel COVID-19 
Tracker. O CNCS alerta os utiliza-
dores para que não confiem, nem 
instalem esta aplicação, cujo objetivo 
não é esclarecer sobre a pandemia 
de COVID-19, mas antes bloquear 
equipamentos Android através da 
instalação de um software malicio-
so. Para mais informação sobre este 
esquema fraudulento consulte a pá-
gina do CNCS na Internet, em www.
cncs.gov.pt. 

Alerta para fraudes  
porta-a-porta
Ao longo dos últimos dias, as autori-
dades têm alertado os cidadãos para 
eventuais visitas de falsos funcioná-
rios de operadores de telecomunica-
ções com o intuito de assaltar casas. 

Não abra a porta a empresas ou 
pessoas que não conhece ou cuja 
visita não solicitou e denuncie esta 
ocorrência às autoridades policiais.

A este respeito, a MEO, a NOS e a 
Vodafone esclarecem que não rea-
lizarão «visitas presenciais, de sua 
iniciativa, sem um pedido prévio de 
assistência por parte do cliente» e 
que «as deslocações ao domicílio 
dos clientes apenas se realizam por 
motivos de falhas técnicas e avarias, 
sempre a pedido próprio do cliente». 
As visitas só acontecerão a pedido do 
cliente, através de contacto com as 

linhas habituais. Os ope-
radores de teleco-

municações sub-
linham ainda 

que «todos 
os técnicos 
e equipas 
operacio-
nais dos 
operado-
res estão 
munidos 

do respeti-
vo cartão de 

identificação, 
sendo que a sua 

exibição deverá ser 
exigida pelo cliente antes 

de dar entrada na habitação».

Alterações no horário  
 das estações de correio
De forma a continuar a assegurar a 
prestação de serviços à população, 
os CTT informaram que todas as 
suas lojas irão estar em funciona-
mento nos dias úteis entre as 9:00h 
e as 13:30h, exceto as lojas em espa-
ço comerciais e aeroportos, onde se 
aplica o horário do próprio espaço 
onde estão inseridas.

 O atendimento será feito à porta 
fechada, de forma a minimizar a per-
manência de clientes em loja e para 
garantir o distanciamento entre cada 
cliente. Apenas os clientes que estão 
a ser atendidos poderão permanecer 
no interior das lojas e a fila de espera 
será formada à porta.

Os postos de correio (estabeleci-
mentos que prestam serviços pos-
tais), poderão alterar o horário de 
funcionamento ou mesmo encerrar, 
por decisão dos próprios parceiros 
dos CTT.

A informação sobre os horários 
das estações e dos postos de correio 
estão em atualização permanente no 
sítio dos CTT na Internet, em www.
ctt.pt. 

Obrigações dos operadores du-
rante o estado de emergência

O Governo estabeleceu no Decre-
to-Lei n.º 10-D/2020, de 23 de mar-
ço, um conjunto de medidas exce-
cionais e temporárias destinadas ao 
sector das comunicações eletrónicas. 

Estas medidas visam assegurar a 
continuidade dos serviços de comu-
nicações eletrónicas considerados 
críticos e a sua prestação aos clientes 
considerados prioritários, como por 
exemplo, as entidades prestadoras de 
cuidados de saúde, as forças e servi-
ços de segurança.

Algumas destas medidas podem 
ter impacto nos consumidores. 

Os operadores podem, quando 
necessário: 

• Gerir a rede e o tráfego, incluin-
do a reserva de capacidade na rede 
móvel; 

• Priorizar a resolução de avarias e 
de perturbações nas redes e serviços 
de comunicações eletrónicas;

• Limitar ou inibir determinadas 
funcionalidades, como por exemplo: 
videoclube, plataformas de vídeo, a 
restart TV, ou o acesso a serviços de 
videojogos em linha (online gaming);

• Bloquear, abrandar, alterar, res-
tringir ou degradar conteúdos, rela-
tivamente a aplicações ou serviços 
específicos;

Ficam ainda suspensas as seguin-
tes obrigações em vigor:

• Cumprimento dos parâmetros 
de qualidade;

• Cumprimento dos prazos de res-
posta a reclamações de utilizadores 
finais, apresentadas através do livro 
de reclamações em formato físico 
ou eletrónico;

• Cumprimento da obrigação de 
portabilidade, sempre que ela im-
plique deslocação de técnicos para 
a concretizar, e alargamento do pra-
zo da mesma para cinco dias úteis, 
quando ela puder ser cumprida por 
meios exclusivamente não presen-
ciais.
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Conselhos  
e informações úteis

1. Se estiver em casa, 
procure fazer uma utilização 
responsável e moderada do 
serviço de Internet de modo 
a evitar o congestionamento 
da rede. Alguns operadores 
de telecomunicações e outras 
empresas que produzem 
conteúdos digitais já anunciaram 
medidas para prevenir o 
congestionamento e permitir que 
todos os utilizadores continuam a 
aceder à Internet com qualidade. 
2. Esteja atento a eventuais 
procedimentos fraudulentos e 
contacte as autoridades policiais 
se verificar a ocorrência deste 
tipo de comportamentos. Alerte 
os seus familiares e amigos 
mais idosos e/ou que vivem 
sozinhos. Estes consumidores 
são particularmente vulneráveis. 
3. Evite deslocar-se a lojas 
de operadores. Se precisar de 
apresentar uma reclamação 
utilize o livro de reclamações 
eletrónico, disponível em www.
livroreclamacoes.pt. 4. Consulte 
o site lançado pelo Governo 
http://covid19estamoson.gov.
pt. Nele pode aceder a todas 
as informações relevantes 
sobre as medidas de prevenção 
e contenção do COVID-19, 
nomeadamente boas práticas, 
recomendações das autoridades 
de saúde, conselhos para 
trabalhar a partir de casa e como 
recorrer aos serviços públicos 
sem ter de se deslocar. 5. A 
ANACOM continua a trabalhar 
para si. Se tiver dúvidas sobre 
serviços de comunicações, 
visite o Portal do Consumidor 
da ANACOM –www.anacom-
consumidor.pt – ou contacte-
nos através da linha telefónica 
gratuita 800 206 665.


