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Sumário executivo 

 

O Art. 4.º da Lei n.º 7/2020, de 10.04, na redação em vigor1, estabeleceu um regime 

excecional e temporário de resposta à epidemia de COVID-19 no que respeita à garantia de 

acesso dos consumidores aos serviços essenciais de comunicações eletrónicas. Estas 

medidas vigoraram entre 20.03.2020 e 30.09.2020. De acordo a informação fornecida pelos 

principais prestadores de comunicações eletrónicas, os resultados desta iniciativa legislativa 

foram as seguintes:  

 

• No total, cerca 4.196 clientes de comunicações eletrónicas invocaram a aplicação 

destes mecanismos de adaptação à crise provocada pela epidemia2. Nos casos 

aplicáveis, a taxa de aceitação dos pedidos dos clientes atingiu 89%, variando entre 

77% e 100%, consoante o prestador. 

  

• O diploma acima mencionado proibiu, por um lado, a suspensão do fornecimento e impôs 

a negociação dos consequentes planos de pagamentos futuros. Por outro lado, concedeu 

aos clientes das telecomunicações os direitos de cessação unilateral de contratos e de 

suspensão temporária dos mesmos, nas condições definidas na Lei. 

A distribuição dos pedidos por prestador, foi, genericamente, semelhante às suas quotas 

totais de clientes, com exceção da suspensão de contratos, onde se registou um desvio 

significativo. 

 

• Os principais prestadores de comunicações eletrónicas receberam um total de 1.296 

pedidos de cessação unilateral de contrato ao abrigo da Lei n.º 7/2020. 

Destes, 1.202, ou 92,7%, foram aceites pelos prestadores. A percentagem de 

aceitação de pedidos de cessação do contrato variou entre 89 e 100%, consoante o 

prestador. 

 

                                                           
1  Ver https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-

/lc/134376490/202011181749/73827578/diploma/indice?q=Lei+7%2F2020. 
2  Um cliente poderá ter solicitado a aplicação de mais de uma medida. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/134376490/202011181749/73827578/diploma/indice?q=Lei+7%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/134376490/202011181749/73827578/diploma/indice?q=Lei+7%2F2020
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• O número de pedidos de suspensão temporária de contrato ascendeu a 304. 

Destes, 217 ou 71% foram aceites pelos prestadores. A percentagem de aceitação de 

pedidos de suspensão de contrato variou entre 53 e 100%, consoante o prestador. 

 

• Em 31.10.2020, o número de clientes com valores em dívida na sequência da não 

suspensão do serviço ao abrigo do Art. 4.º da Lei n.º 7/2020, e que acordaram planos 

de pagamento dos mesmos, era de 2.596. 

 

• De acordo com a informação disponível, o valor médio por cliente dos planos de 

pagamento variava entre 215 e 426 euros (incluindo IVA), consoante o prestador. 

Estes valores representam entre 34 e 67% da retribuição mínima mensal, e entre 5 e 10 

faturas médias mensais, representando um esforço significativo para os consumidores. 

 

• Em contrapartida, e agora do lado dos prestadores, a informação disponível indica que 

os montantes envolvidos nos planos de pagamento ascendem a um máximo de 

0,14% e a um mínimo de 0,01% das receitas trimestrais de cada prestador.  

De referir, no entanto, que estes valores não esgotam o impacto financeiro total destas 

medidas nos prestadores visto que, por exemplo, não levam em conta o valor atual dos 

pagamentos futuros dos contratos cessados. Por outro lado, não se encontram 

contabilizados eventuais encargos não resultantes da disposição legal em análise.  

 

A divulgação do presente relatório não prejudica nem reflete o resultado da monitorização 

que a ANACOM faz das reclamações que recebe e das práticas dos operadores, que, caso 

indiciem a infração das regras excecionais definidas no período de resposta à pandemia 

COVID-19, serão objeto de fiscalização e da atuação sancionatória que se justifique, no 

quadro das atribuições da ANACOM enquanto autoridade reguladora do sector das 

comunicações eletrónicas. 

Por último, é de salientar o facto de, em 24.11.2020, a Assembleia da República ter aprovado 

um conjunto de medidas idênticas (ver Art. 219-B da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2, referente 
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ao Orçamento do Estado para 20213), às que vigoraram até 30.09.2020, com aplicação no 

primeiro semestre de 2021. De acordo com a Lei aprovada, não é permitida a suspensão do 

fornecimento aos consumidores que se encontrem em situação de desemprego, ou cujo 

agregado familiar tenha sofrido uma quebra de rendimentos igual ou superior a 20%, ou se 

encontrem infetados por COVID-19. Os consumidores que se encontrem em situação de 

desemprego ou cujo agregado familiar tenha sofrido uma quebra de rendimentos igual ou 

superior a 20%, têm o direito de cessar unilateralmente os seus contratos ou de suspendê-

los até 01.01.2022. 

  

                                                           
3  Disponível em 

https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=50132. 

https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=50132
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Introdução 

 

1. A Lei n.º 7/2020, 10/04, na sua redação em vigor4, estabeleceu regimes excecionais e 

temporários de resposta à epidemia de COVID-19, nomeadamente, no que respeita à 

garantia de acesso aos serviços essenciais entre 20.03.2020 e 30.09.2020. 

No caso específico das comunicações eletrónicas, o Art. 4.º da referida Lei proibia a 

suspensão do fornecimento (n.º 1 d) do Art. 4.º), nos casos de desemprego, quebra de 

rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20 %, ou por infeção por COVID-

19. 

Por outro lado, o referido artigo concedia aos consumidores que se encontravam em 

situação de desemprego ou com uma quebra de rendimentos do agregado familiar igual 

ou superior a 20%, os seguintes direitos:  

a) A cessação unilateral de contratos de telecomunicações, sem lugar a compensação 

ao fornecedor; 

b) A suspensão temporária de contratos de telecomunicações, sem penalizações ou 

cláusulas adicionais para o consumidor, retomando-se a 1 de outubro de 2020. 

No caso de existirem valores em dívida na sequência da não suspensão do serviço, 

deveria ser acordado um plano de pagamentos entre o fornecedor e o cliente, com início 

a partir de outubro (nºs 4 e 5 do Art. 4.º). 

É de salientar o facto de, em 24.11.2020, a Assembleia da República ter aprovado um 

conjunto de medidas idênticas (ver Art. 219-B da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2, referente 

ao Orçamento do Estado para 20215), às que vigoraram até 30.09.2020, com aplicação 

no primeiro semestre de 2021. De acordo com a Lei aprovada, não é permitida a 

suspensão do fornecimento aos consumidores que se encontrem em situação de 

desemprego, ou cujo agregado familiar tenha sofrido uma quebra de rendimentos igual 

ou superior a 20%, ou se encontrem infetados por COVID-19. Os consumidores que se 

encontrem em situação de desemprego ou cujo agregado familiar tenha sofrido uma 

quebra de rendimentos igual ou superior a 20%, têm o direito de cessar unilateralmente 

os seus contratos ou de suspendê-los até 01.01.2022. 

                                                           
4  Ver https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-

/lc/134376490/202011181749/73827578/diploma/indice?q=Lei+7%2F2020. 
5  Disponível em 

https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=50132. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/134376490/202011181749/73827578/diploma/indice?q=Lei+7%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/134376490/202011181749/73827578/diploma/indice?q=Lei+7%2F2020
https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=50132
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2. O presente relatório tem como objetivo fazer um primeiro balanço das medidas acima 

descritas e inscreve-se no esforço efetuado pela ANACOM de monitorizar os efeitos da 

pandemia de COVID-19 sobre os utilizadores e os prestadores de comunicações 

eletrónicas, numa fase disruptiva e de grande pressão na sociedade e na economia 

portuguesas. 

A divulgação do presente relatório não prejudica nem reflete o resultado da monitorização 

que a ANACOM faz das reclamações que recebe e das práticas dos operadores, que, 

caso indiciem a infração das regras excecionais definidas no período de resposta à 

pandemia COVID-19, serão objeto de fiscalização e da atuação sancionatória que se 

justifique, no quadro das atribuições da ANACOM enquanto autoridade reguladora do 

sector das comunicações eletrónicas. 

Apresentam-se de seguida os resultados desta iniciativa legislativa, tendo em conta a 

informação fornecida pelos principais prestadores de comunicações eletrónicas.  

 

Total de solicitações ao abrigo do Art. 4.º da Lei n.º 7/2020 

 

3. No total, 4.196 clientes de comunicações eletrónicas invocaram a aplicação destes 

mecanismos de adaptação à crise provocada pela epidemia6. Nos casos aplicáveis, a 

taxa de aceitação dos pedidos dos clientes atingiu 89%, variando entre 77 e 100%, 

consoante o prestador. 

Em geral, a distribuição dos pedidos por prestador, foi, grosso modo, semelhante às suas 

quotas totais de clientes, com exceção da suspensão de contratos, onde se registou um 

desvio significativo. 

 

Cessação unilateral de contratos 

 

4. Os principais prestadores de comunicações eletrónicas receberam um total de 1.296 

pedidos de cessação unilateral de contrato ao abrigo da Lei n.º 7/2020 (Tabela 1). 

                                                           
6  Um cliente poderá ter solicitado a aplicação de mais de uma medida. 
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Dos 1.297 pedidos de cessação apresentados, 1.202, ou 92,7%, foram aceites pelos 

prestadores.  

 

5. A percentagem de aceitação de pedidos de cessação do contrato variou entre 89 e 100%, 

consoante o prestador. 

 

Tabela 1 – Cessações unilaterais de contratos ao abrigo n.º 7/2020 

 

N.º de 
pedidos de 
cessação 

N.º de 
pedidos 

concedidos 

Concessões / 
Pedidos (%) 

Total 1 296 1 202 92,7 

Fonte: ANACOM com base na informação fornecida pelos prestadores. 

 

Suspensão temporária de contratos 

 

6. O número de pedidos de suspensão temporária de contrato ascendeu a 304 (Tabela 2). 

 

7. Dos 304 pedidos de cessação apresentados, 217 ou 71%, foram aceites pelos 

prestadores. A percentagem de aceitação de pedidos de suspensão de contrato variou 

entre 53 e 100%, consoante o prestador. 

 

Tabela 2 – Suspensões temporárias de contratos ao abrigo n.º 7/2020 

 

N.º de 
pedidos de 
suspensão 

N.º de 
pedidos 

concedidos 

Concessões / 
Pedidos (%) 

Total 304 217 71,4 

Fonte: ANACOM com base na informação fornecida pelos prestadores. 
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Planos de pagamento de dívidas na sequência da não suspensão do serviço 

 

8. Em 31.10.2020, o número de clientes com valores em dívida na sequência da não 

suspensão do serviço ao abrigo do Art. 4.º da Lei n.º7/2020, e que acordaram planos de 

pagamento das mesmas, era de 2.596. 

 

9. Estima-se que o valor médio por cliente variava entre 215 e 426 euros (incluindo IVA), 

consoante o prestador. Estes valores representam entre 34 e 67% da retribuição mínima 

mensal, e entre 5 e 10 faturas médias mensais, representando um esforço significativo 

para os consumidores. 

 

10. Os montantes envolvidos ascendem a um máximo de 0,14% e a um mínimo de 0,1% das 

receitas trimestrais de cada prestador. 

 

De referir, no entanto, que estes valores não esgotam o impacto financeiro total destas 

medidas nos prestadores visto que, por exemplo, não levam em conta o valor atual dos 

pagamentos futuros dos contratos cessados. Por outro lado, não se encontram 

contabilizados eventuais encargos não resultantes da disposição legal em análise.  

 



www.anacom.pt
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Tel: (+351) 217211000
Fax: (+351) 217211001

Açores
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9500 - 652 Ponta Delgada
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Tel: (+351) 296302040

Atendimento ao Público
800206665
info@anacom.pt

Madeira
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