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Contrata«;ao . . 
· .

de servif;os de comunicai;Oes eletrOnicas 
-� � - -

Sabe quals os seus direitos e que cuidados deve ter quando contrata um ou mais servi�os de comunica�les eletr6nicas? 

Enconttaraofertamaisadequa- disponibilizar as seus servic;os e quais 
da: Os operadores disponibillzam as caracterfstlcas das ofertas que Ian-
imimeras ofertas no mercado, o que «;am no mercado, designadamente no 
pode dlflcultar a sua escolha. cada que respeita aos prec;os apllcavels. A 
tarlfario tern vantagens e condlc;Oes lnforrnac;ao sabre a disponibllldade 
partlculares, que sao mals ou menos dos servlc;os e respetlvas condlc;Oes 
apelatlvas consoante o seu perftl de de pres�o deve ser dlvulgada pe-
consurno. Para�quals as ofertas las operadores nas suas paglnas na 
disponfvels no mercado, contacte os Internet e em todas as lojas. Se quer 
varlos operadores. Pode tambem utl- . contratar um determlnado servlc;o, 
lli.aro COM.escolha, o comparador de mas nao sabe se ele esta disponfvel 
tarlfartos daANACOM. Atraves desta na suamorada, contacte o call center 
ferramenta, pode consultar tarlfarlos do operador au consulte a respetlva 
e sln)ular consumos de Internet, te- paglna na Internet. Em alternatlva, 
lefone movel, telefone flxo e televl- pode tambem dlrlglr-se a urna loja 
sao, ldentlflcando a opc;ao que me- e pedlr lnforrnac;ao ao funclonarto. 
lhor se adequa as suas necessidades. Sem pretuizo, o seu contrato deve 

prever se o servlc;o que contratou es-
�o das prom�s: Os ta dlsponivel na area onde pretende 

operadores lanc;arn pertodlcamente utillza-lo ou se o operador tern de 
campanhas promocionals que in- fazer testes para conflrmar essa dis-
cluem aofertade urnaou mals men- ponibllldade. Se o servic;o nao puder 
salidades, um desconto no valor das ser prestado par falta de cobertura, 
mensalidades au a oferta do valor tern direlto a pedlr o reembolso do 
de equipamentos au servlc;os/fun- que ja pagou e a cancelar o contrato. 
cionalldades adlcionals (vldeoclube, �! 0 operador do servic;o 
canais premium, etc.). E lmportante universal de telefone flxo - a NOS Co-
que se lnforme sabre a durac;ao das municac;0es -deve sempre assegurar 
promoc;Oes assocladas ao tarlfario a a dlsponiblllzac;ao deste servic;o a to-
que pretenda aderlr. Algumas des- dos as utllizadores que o solidtem, in-
tas promoc;0es sao temporarlas, o dependentemente cla sualocalizac;ao. 

· que significa que depots de acabar
a promoc;ao passara a pagar um va- Forma dos contratos: Regra ge-
lor mensal mals elevado, que cor- ral, os contratos para a prestac;ao de 
responde ao valor do tarlfarlo sem servlc;os de comunicac;Oes eletr6nicas 
descontos. Alem disso, estes tarlfa- (au as alterac;Oes que thes sejam In-
rtos promocionais tern. em regra. urn troduzidas) nao tern de ser feitos por 
periodo de fidelizac;ao associado, o escrlto e asslnados para que sejam 
que signiflca que se quiser cancelar validos. No entanto, e sempre preclso 
o contrato antes de o cumprlr po- que haja urn acordo entre o operador
de ter de pagar encargos. Antes de e o cliente. Sem esse acordo, o servi-
contratar uma destas ofertas, o ope- c;o nao pode ser cobrado. Mas exls-
radar deve prestar-lhe toda a lnfor- tern casos especials. coma as con-
mac;ao relevante para a sua decisao. tratos por telefone ou porta a portal 
Pec;a sempre as condlc;Oes da oferta 
par escrlto e nao contrate sem as ler. Conttatosadlsdndaouportaa 

porta: Nos contratos celebrados por 
Cobertura do� e condi- telefone, as operadores estao obrl-

�dasoferlas: 0 mercado dos ser- gados a envlar aos consumidores 
vlc;os de comunlcac;Oes eletr6nicas as condlc;Oes contratuals acordadas 
functona em concorrencta, o que sigj num suporte que estes possam guar-
nifica que sao os operadores que de- dar(porexemplo, em papel, pen USB, 
terrninam as zonas onde pretendem CD. etc.) no prazo de 5 dlas seguidos
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- recorraaos melos
dereso� altemadva
de conftltos, coma 
os Centros de Arbitragem
de Conflltos de Consume --
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fazer valer os seus dlreitos.
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au, o mals tardar, antes do infcio da sua durac;ao e as condic;oes da sua 
prestac;ao do servic;o. 0 consurnidor renovac;ao e cancelamento deve ser-
s6 flea obrlgado a cumprlr o contra- -the disponiblllzada par escrlto au
to depots de asslnar a oferta ou en- num outro suporte que possa guar-
vlar o seu consentlmento escrlto ao dar e lnclulr as segulntes lndlcac;Oes: 
operador, exceto nos casos em que ".', a exlst�ncla e durac;ao do perfodo 
o prtmelro contacto telefonico tenha de fldellzac;ao, se houver, e a  lndlca-
sido da sua iniciatlva. Se o consu- c;ao das vantagens que o justlflcarn 
rnidor nao der consentlmento escri- (por exemplo, a subsldiac;ao de equi-
to, o operador nao lhe pode exlglr o pamentos, a oferta do valor do custo 
cumprlmento de qualsquer obrlga- da instalac;ao e atlva�o do servlc;o 
c;Oes, por exemplo de pagamento de au outras condic;Oes promocionals); 
faturas au de pagamento de encar- ' 

.... eventuais  cus tos  com a 
, 

gos pelo lncurnprlmento do perfodo por tab i l ldade  de numeros: 
de fldellzac;ao. Ja os contratos cele- 9 as encargos a pagar em ca-
brados fora do estabeleclmento co- so de cancelamento do contrato 
merdal do operador - por exemplo, durante o periodo de fldellzac;ao. 
atraves de vendedores porta a par-
ta - tern de ser feitos por escrito. Se Direitoafnfo�previa: Os 
asslm nao for. o operador nao pode opera�ores sao obrigados a publlcar e 
exlglr ao consurnidor o cumprtmen- a disponiblllzar ao publico, bem coma 
to de qualsquer obrlgac;0es. 0 ope- a quern manifeste lntenc;ao de cele-
radar deve entregar ao consurnidor brar urn contrato, informac;Oes claras 
urna c6p,la do contrato asslnado au sabre as condlc;Oes de oferta e utlllza-
a conflrmac;ao do contrato em papel c;ao dos servlc;os. Estas lnformac;Oes 
au, se o consurnidor concordar, num devem ser disponib�das gratuita-
outro suporte que possa guardar(por mente em suporte escrlto, em todas 
exemplo, numa pen USB ou em CD). as lojas dos operadores, bem coma 

nas respetlvas paginas na Internet, 
Info� sobre ad� quando exlstarn. atraves de uma cate-

do contra'8: Mesmo nos contratos gorla designada "Condlc;Oes de oferta 
feitos em loja, a lnformac;ao sabre a dos servlc;os" dlsponfvel na paglna 

principal au na prlmelra paglna de 
cada urn dos tarlfartos. Quando con-
trata um servic;o de comunicac;0es 
eletr6nicas, deve ser lnformado de 
forma dara sobre todos as aspetos re-
levantes para a sua decls1o. Os ope-
radores n� podem adotar compor-
tamentos que lnduzam os potendais 
cllentes em erro, levando-os a fazer 
contratos que de outra forrna nao 
terlam feito, nem ornitlr lnforrnac;ao 
fundamental para uma declsao con-
tratual esclarecida par parte destes. 

Obterwncomprowdwdocon-
trato: Desde 16 de agosto de 2016 
que os operadores estao obrigados 
a disponlblllzar aos clientes que o 
pec;am qualquer suporte, lndulndo 
gravac;Oes telefonicas. relacionado 
com a celebrac;ao, alterac;ao au can-
celamento de contratos. Estes su-
portes devem ser conservados du-
rante todo o perfodo de fldellzac;ao. 
acrescido do correspondente pra-
zo de prescrtc;ao e caducidade. Para 
aceder a gravac;a.o da sua chama-
da au a qualquer outro suporte re-
lacionado com a celebrac;ao do seu 
contrato, pec;a-o ao seu operador. 

Resolverproblemascom oope-
rador Se fez au alterou um contrato 
com base em lnformac;ao incorre-
tamente prestada ou houve lnfor-
mac;ao relevante para a sua deci-
sao tie contratar que the fol ornitlda: 

Primeiro,redameporesailoao 
operador. Se nao obteve uma res-
posta positlva par parte do operador, 
redame par escrlto, atraves do livro 
de redamac;0es. Pec;a o llvro numa 
loja au aceda a plataforma eletr6nica 
do llvro de reclamac;Oes (www.llvro-
reclamacoes.pt). Este enderec;o esta 
disponfvel no PoJ,tal do Consurnidor 
daANACOM, bem coma nos sites dos 
varlos operadores. Ao reclamar atra-
ves do llvro de reclamac;Oes. deve re-
ceber urna resposta do operador no 
prazo de lSdlas uteis, da qual aANA-
COM tern tambem conhecimento. 
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. TEM DUVIDAS SOBRE COMUNICAC0ES?
Ligue 281 ?10 408, estJt 111a'r1ha f!ntre as U e as l2 horas.

A ANACOM r:esponde em �ireto. 
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