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1. ANTECEDENTES 

Por decisão de 1 de junho de 2018, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou o sentido provável de decisão (SPD) relativo à definição do nível mínimo de detalhe 

e informação das faturas a assegurar aos assinantes sem quaisquer encargos1. 

Este SPD foi submetido a audiência prévia dos interessados, nos termos do Código de 

Procedimento Administrativo, bem como ao procedimento geral de consulta estabelecido no 

artigo 8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual (Lei das Comunicações 

Eletrónicas – LCE)2, fixando-se, em ambos os casos, um prazo de vinte dias úteis para os 

interessados se pronunciarem. 

A pedido da VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (doravante 

“VODAFONE”), a ANACOM, por decisão de 02.07.2018 do Presidente do Conselho de 

Administração, ratificada por decisão de 03.07.2018 do Conselho de Administração desta 

Autoridade, prorrogou o prazo para a apresentação de pronúncias no âmbito da audiência 

prévia e da consulta pública em curso por um período adicional de 5 dias úteis. O prazo para 

apresentação das pronúncias no âmbito deste processo terminou, assim, a 10 de julho de 

2018, tendo sido tempestivamente recebidos os comentários e reações das seguintes 

entidades e utilizadores: 

 APRITEL – Associação de Operadores de Telecomunicações (doravante 

“APRITEL”); 

 DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (doravante 

“DECO”); 

 Direção-Geral do Consumidor (doravante “DGC”); 

 Altice Portugal / MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (doravante 

“MEO”); 

 NOS Comunicações, S.A. (doravante “NOS”); 

 NOWO COMMUNICATIONS, S.A. / ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. 

(doravante “NOWO” e “ONI”); 

 Skylogic S.p.A. (doravante “Skylogic”)3; 

 VODAFONE; 

 Carlos Trigo; 

                                                
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1436481. 
2 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1439&tabela=leis. 
3 A Skylogic vem referir que não presta serviços de comunicações eletrónicas a utilizadores finais. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1436481
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1439&tabela=leis
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 Humberto Manuel Martins Rosa4; 

 Ivo Santos5. 

A ANACOM disponibiliza, no seu sítio na Internet, as respostas recebidas, salvaguardando 

os elementos e informações de natureza confidencial devidamente identificados como tal. 

O presente relatório contém referência às respostas recebidas e uma apreciação global desta 

Autoridade sobre as mesmas, não dispensando, contudo, a respetiva consulta. 

No final do relatório é apresentado o conjunto de ajustamentos, acomodados na decisão final, 

face ao previsto SPD, os quais decorrem da apreciação feita por esta Autoridade dos 

contributos recebidos. Nesse sentido, as referências feitas no relatório têm presente as 

alíneas do SPD, as quais, adianta-se, sofrem algumas adaptações, incluindo a sua 

renumeração. 

O presente relatório fundamenta e constitui parte integrante da decisão final relativa à 

definição do nível mínimo de detalhe e informação das faturas a assegurar aos assinantes 

sem quaisquer encargos. 

As pronúncias cujo conteúdo extravasa o âmbito dos referidos procedimentos de audiência e 

de consulta não são objeto de análise neste documento. 

 

                                                
4 Humberto Manuel Martins Rosa recorreu ao endereço da consulta para apresentar à ANACOM uma 

reclamação sobre a prestação de serviços de comunicações eletrónicas.   
5 Ivo Santos recorreu ao endereço da consulta para apresentar à ANACOM uma reclamação sobre a prestação 

de serviços de comunicações eletrónicas.   
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2. COMENTÁRIOS GERAIS  

De um modo geral, as entidades representativas dos interesses dos consumidores 

participantes na consulta e o único particular que se pronuncia sobre o SPD (Carlos Trigo) 

manifestaram-se no sentido de apoiar a iniciativa da ANACOM no que respeita à definição do 

nível mínimo de detalhe e informação a constar das faturas detalhadas a disponibilizar aos 

assinantes que o solicitem, sem quaisquer encargos. 

A DGC salienta a importância de a decisão a adotar neste domínio se traduzir numa efetiva 

harmonização da faturação a emitir pelos diversos prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas, o que será, em seu entender, benéfico para os consumidores.  

A DECO, reconhecendo que a lista de informação prevista no SPD é extensa, considera-a 

“interessante” e em termos que vão ao encontro das necessidades dos consumidores. 

Entende, porém, que, face aos interesses em causa, a decisão da ANACOM pode “ir um 

pouco mais longe”.  

Entendimento da ANACOM 

A decisão final sobre a definição do nível mínimo de detalhe e informação nas faturas a 

assegurar aos assinantes sem quaisquer encargos reflete um compromisso entre as posições 

manifestadas, sem deixar de acautelar o objetivo que preside à sua aprovação, a saber: 

assegurar a efetiva informação aos assinantes no âmbito da faturação da prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas, através de uma especificação pormenorizada dos 

vários itens que, independentemente do meio e suporte a utilizar, devem constar das faturas 

detalhadas, a serem disponibilizadas pelos prestadores, sem quaisquer encargos, quando 

solicitadas pelos assinantes, em cumprimento das exigências da LCE e das demais 

disposições legais aplicáveis. 

Adicionalmente, esta decisão permitirá uma uniformização da informação disponibilizada nas 

faturas que, no futuro, certamente facilitará a compreensão do conteúdo das mesmas por 

parte dos assinantes dos serviços de comunicações eletrónicas. 

Por outro lado, a generalidade das empresas que se pronunciaram em sede de audiência 

prévia (doravante, “empresas” ou “prestadores de serviços”), assim como a APRITEL, 

manifestaram várias objeções ao disposto no SPD, reconduzindo-se essas objeções a seis 

grandes vetores: (i) habilitação legal da ANACOM para deliberar sobre a matéria em causa, 

(ii) natureza das faturas, (iii) coerência da medida, (iv) custos de implementação e 
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proporcionalidade da medida, (v) utilidade da medida e (vi) prazo de implementação, os quais 

são expostos de seguida, bem como o entendimento da ANACOM sobre os mesmos: 

2.1. Habilitação legal 

2.1.1. Da natureza dos elementos a incluir no detalhe das faturas 

A APRITEL entende que “a fatura tem a natureza de uma declaração de vontade unilateral, 

inserida numa relação contratual”, tendo ainda “por função materializar a interpelação do 

credor ao devedor para pagar, através da comunicação dos elementos da prestação efetuada 

que dão ao prestador o direito à contrapartida”, acrescentando que “as normas conjugadas 

dos n.ºs 3 alínea c) e n.º 5 do artigo 39.º da LCE devem ser interpretadas no sentido de que 

a ANACOM pode detalhar os elementos da declaração de vontade (natureza) do operador 

ao assinante, contendo os elementos relativos à contrapartida devida pela prestação de 

serviços ou entrega de bens (função)”, mas não já elementos que extravasem as referidas 

natureza e função.  

Por seu turno, a NOS admite a possibilidade de a ANACOM definir o nível mínimo de detalhe 

e informação da faturação detalhada, quando esse detalhe e informação sejam necessários 

ao cumprimento da obrigação de pagamento da contrapartida devida pela prestação de 

serviços ou fornecimento de bens, o que estará de acordo com a natureza e função do 

documento contabilístico em causa, mas já não a inclusão de outros elementos.  

A VODAFONE considera que o n.º 5 do artigo 39.º da LCE apenas habilita a ANACOM a 

decidir sobre a inclusão na fatura de elementos que possibilitem “aos assinantes verificar, de 

forma adequada, as prestações cujo pagamento lhes é solicitado”. Paralelamente, o artigo 

9.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação atual6 (Lei dos Serviços Públicos 

Essenciais – LSPE) apenas estabelece que a fatura deve “especificar devidamente os valores 

que apresenta e discriminar os serviços prestados e as correspondentes tarifas”, fazendo 

referência a serviços já prestados e não a hipotéticos eventos futuros. 

Assim, para a VODAFONE, incluir na fatura elementos que vão para além do exposto, 

relacionados, nomeadamente, com encargos que o cliente poderá eventualmente ter de 

suportar, se e quando decidir cessar de forma antecipada o contrato em vigor, não cumpre 

tal desiderato. Nessa medida, considera aquela empresa que, ao prever a inclusão de tais 

                                                
6 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1436&tabela=leis 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1436&tabela=leis
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elementos num documento de natureza fiscal, a ANACOM ultrapassa os poderes que lhe são 

atribuídos por lei, através do disposto no n.º 5 do artigo 39.º da LCE.  

A MEO assinala ainda não compreender a diferença de tratamento entre serviços de 

comunicações eletrónicas, em geral, e o serviço universal de comunicações, relativamente 

ao qual o n.º 2 do artigo 94.º da LCE prevê regras diferentes quanto ao detalhe a constar das 

faturas. Acrescenta ainda que do n.º 2 do artigo 94.º da LCE resultam elementos com um 

cariz predominantemente económico, mas, no SPD, a grande maioria dos elementos, além 

de já constarem ou de virem a constar de outros suportes, apresentam uma natureza 

completamente distinta. Assim, assinala a MEO que, no limite, um assinante que seja cliente 

do serviço telefónico fixo no âmbito do serviço universal receberá, sem quaisquer encargos, 

uma fatura com um determinado nível de detalhe, enquanto um assinante do serviço 

telefónico fixo não incluído no âmbito do serviço universal receberá, sem encargos, uma 

fatura com um nível de detalhe que a empresa considera muito mais exigente e que, no seu 

entendimento, excede aquilo que é a natureza do documento. 

2.1.2. Da disponibilização de faturas sem quaisquer encargos 

Sustenta a APRITEL que o n.º 5 do artigo 39.º da LCE apenas confere à ANACOM poderes 

para decidir no âmbito da fatura detalhada. Não obstante, quer no preâmbulo, quer no ponto 

(ii) do SPD, a ANACOM pretende, segundo a referida associação, estender às faturas com e 

sem detalhe a obrigação de ser assegurada a sua disponibilização sem quaisquer encargos, 

o que, no seu entendimento, vai além da faculdade concedida no âmbito do n.º 5 do artigo 

39.º da LCE, disposição em que a ANACOM sustenta o SPD. Assim, no que à fatura sem 

detalhe respeita, a APRITEL considera que a ANACOM não dispõe de poderes ou 

competências para tomar decisões nesta matéria. 

No mesmo sentido pronuncia-se a MEO, referindo que resulta evidente do n.º 5 do artigo 39.º 

da LCE que as competências atribuídas à ANACOM em matéria de definição de conteúdo 

mínimo se referem única e exclusivamente à fatura detalhada e não a quaisquer outras, 

conforme, na ótica daquela empresa, se pretende impor. Alega a MEO que (i) não resulta da 

lei que o envio da fatura não detalhada deve ser efetuado sem quaisquer encargos – nem da 

LCE, nem da LSPE, nem da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas, na sua 

redação em vigor7 –, assinalando ainda que nem todos os direitos legais, incluindo os 

                                                
7 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=707&tabela=leis. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=707&tabela=leis


8 
 

resultantes da Constituição da República Portuguesa (CRP), pressupõem gratuitidade no 

âmbito do respetivo exercício, e (ii) a ANACOM não dispõe de competências, 

designadamente no âmbito dos respetivos Estatutos, que lhe permitam impor aos prestadores 

de serviços de comunicações eletrónicas obrigações no âmbito das faturas não detalhadas.  

A MEO refere ainda que, no seu entendimento, mesmo no âmbito do serviço universal de 

comunicações eletrónicas, em que a fatura detalhada deve ser disponibilizada gratuitamente 

– conforme resulta do n.º 2 do artigo 94.º da LCE –, a lei não especifica o meio de 

disponibilização. 

Assim, a imposição, por parte da ANACOM, de obrigações de emissão e envio da fatura (com 

ou sem detalhe), em qualquer suporte, sem que sejam cobrados quaisquer encargos, não é, 

no entendimento da MEO, legítima. 

Especificamente sobre o ponto (ii) do SPD, considera a NOS que a ANACOM apenas se pode 

estar a referir à fatura detalhada, porque é relativamente a este tipo de fatura que a LCE lhe 

confere o poder de “definir o nível mínimo de detalhe e informação que, sem quaisquer 

encargos, as empresas devem assegurar aos assinantes que solicitem faturação detalhada.” 

(n.º 5 do artigo 39.º, conjugado com o disposto na alínea c), n.º 3 do mesmo artigo 39.º da 

LCE).  

Sustenta, por isso, a NOS que a ANACOM não pode estender a obrigação de disponibilização 

de faturas sem quaisquer encargos às faturas sem detalhe, uma vez que a referida disposição 

legal da LCE não lho permite. O excerto “bem como as faturas sem detalhe ou com um 

detalhe inferior ao que acima se prevê” contida no ponto (ii) do SPD deve, portanto, em seu 

entender, ser eliminado. 

Por outro lado, e corroborando a fundamentação exposta pela ANACOM no SPD, assente na 

LCE, na LSPE e na Lei n.º 41/2004, a DECO entende que nunca poderá ter acolhimento o 

argumento de que a obrigação de emissão de fatura gratuita se encontra plenamente 

cumprida através de uma sua versão eletrónica, pois nem todos os consumidores possuem 

ou são obrigados a possuir endereço de e-mail, acrescentando que tem sido entendimento 

dominante que a aceitação da desmaterialização de documentos por via eletrónica depende 

sempre da prévia aceitação do seu destinatário. 

A DECO defende que, à semelhança do que já acontece noutros sectores económicos 

nacionais, como o da energia, os consumidores podem ser incentivados a mudar a sua fatura 
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tradicional em papel para uma versão em formato eletrónico, através da atribuição de 

benefícios para quem decide fazer essa opção. 

Em todo o caso, para a DECO, o direito e a liberdade de escolha devem pertencer sempre 

ao consumidor que, em momento algum, deve ser penalizado por escolher não fazer essa 

opção, ou por não ter sequer opção. Para aquela associação, tratando-se de um direito 

absoluto e irrenunciável pelo consumidor, não pode o seu exercício ser limitado ou 

condicionado por qualquer forma pelas empresas, e em particular pelo pagamento de uma 

quantia visando coartar a liberdade de escolha do consumidor sobre o suporte em que 

pretende receber as faturas. 

Entendimento da ANACOM 

O direito a receber faturas resulta: 

 dos n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º da LSPE, no que se refere às faturas mensais sem detalhe; 

 da alínea c) do n.º 3 do artigo 39.º da LCE, e do n.º 3 do já referido artigo 9.º da LSPE8, 

no que respeita às faturas detalhadas; 

 do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 41/2004, acima referida, no que respeita ao direito a 

receber faturas não detalhadas reconhecido aos assinantes dos serviços de 

comunicações eletrónicas.  

O n.º 5 do artigo 39.º da LCE prevê ainda que a ANACOM pode definir (i) o nível mínimo de 

detalhe das faturas e (ii) a informação que deve, sem quaisquer encargos, constar das faturas 

que as empresas devem disponibilizar aos assinantes que solicitem faturação detalhada (e 

que estes têm direito a obter, sem qualquer encargo).  

Especificamente quanto às alíneas n) e o) do ponto (i) do SPD, refira-se ainda que o n.º 3 do 

artigo 47.º-A da LCE prevê, desde 2016, que as empresas que estabelecem com os seus 

assinantes períodos de fidelização são obrigadas a fornecer-lhes, através dos meios que 

habitualmente utilizam na comunicação regular com os mesmos, no momento e sempre que 

tal seja solicitado, toda a informação relativa à duração remanescente do seu contrato, bem 

como o valor associado à rescisão antecipada do mesmo. Sendo a faturação o exemplo mais 

paradigmático de comunicação regular entre empresas e assinantes, e tendo presente que: 

                                                
8 E, em relação ao serviço universal, da alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º da LCE. 
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 o n.º 5 do artigo 39.º da LCE tem um conteúdo abrangente, prevendo que a ANACOM 

pode definir, quer o nível mínimo de detalhe das faturas (sem que estabeleça qualquer 

limite), quer “a informação” que delas pode constar, que os assinantes terão direito a 

obter, sem qualquer encargo, sempre que o solicitem;    

 embora a competência consagrada no preceito referido no ponto que antecede fosse 

suficiente para que a ANACOM pudesse intervir nos termos projetados no SPD, mesmo 

que assim não fosse, o n.º 1 do artigo 47.º-A prescreve que, «Sem prejuízo das 

informações publicadas nos termos do artigo 47.º, a ARN pode determinar às empresas 

que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações electrónicas 

acessíveis ao público a prestação de informações aos assinantes sobre: (…) g) A duração 

remanescente do contrato, sempre que haja períodos de fidelização, bem como os 

encargos associados à cessação antecipada do mesmo por iniciativa do assinante.»; e 

 nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, «Compete à ARN fixar a forma e periodicidade 

da comunicação ao assinante das informações referidas no número anterior (…)», 

pelo que a ANACOM entende dispor dos poderes necessários e suficientes – que legalmente 

lhe foram conferidos – para determinar a inclusão das alíneas n) e o) do ponto (i) do SPD no 

nível mínimo de detalhe e informação nas faturas a assegurar aos assinantes sem quaisquer 

encargos. 

Nessa medida, e como melhor se demonstrará no ponto seguinte, a propósito da natureza 

das faturas, para o qual se remete, são improcedentes os argumentos invocados para 

sustentar que a ANACOM não dispõe de competências legais para determinar que os 

elementos constantes do ponto (i) do SPD passem a constar do nível mínimo de detalhe e 

informação que, sem quaisquer encargos, as empresas devem assegurar aos assinantes que 

solicitem faturação detalhada. 

Sobre a alegada inexistência de norma habilitante para a determinação da gratuitidade das 

faturas sem detalhe ou com detalhe inferior ao previsto na decisão, refira-se que essa 

gratuitidade decorre da lei, não estando, portanto, a criar-se nesta sede uma nova obrigação. 

Com efeito, exercido o poder conferido à ANACOM pelo n.º 5 do artigo 39.º da LCE e definido 

o nível mínimo de detalhe e informação que, sem quaisquer encargos, o que inclui emissão 

e envio, as empresas devem assegurar aos assinantes que solicitem faturação detalhada, 

terá necessariamente de se entender, mantendo-se a coerência do sistema, que as faturas 

sem detalhe ou com um nível de informação inferior ao que agora se define também terão de 

ser gratuitas – com efeito, seria incongruente que as faturas com um determinado nível de 
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detalhe pudessem ser gratuitas, ao passo que as faturas sem detalhe pudessem ser 

cobradas.  

Afigura-se, pois, contrário ao que decorre da lei, considerar, como a MEO faz, a latere – a 

propósito da natureza não fiscal de elementos previstos no elenco informativo constante do 

SPD – que “(…) a ANACOM apenas dispõe de competências para fixar o nível de detalhe e 

impor a gratuitidade da emissão e envio das faturas no que à faturação detalhada respeita e 

não quanto à inclusão de elementos adicionais na fatura sem detalhe (…)” (sublinhados 

nossos). 

O entendimento exposto pela ANACOM, foi, de resto, o que esteve subjacente à sua decisão 

de 27.03.2018, relativa à cobrança de valores pelo envio de faturas9, pela qual esta 

Autoridade recomendou aos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas que não 

procedessem à cobrança de qualquer valor pela disponibilização de faturas não detalhadas 

ou com um mínimo de detalhe, independentemente do suporte que utilizassem para esse 

efeito. Nesse âmbito, tendo esta Autoridade afirmado estar a acompanhar de perto a situação 

em causa e tendo referido que não deixaria de exercer todas as suas competências legais, 

as quais incluem, esclareça-se, o previsto no n.º 5 do artigo 39.º da LCE, optou-se por uma 

solução que permitiria endereçar a questão suscitada de forma mais imediata. 

Quanto ao suporte e meio pelo qual as faturas detalhadas, bem como as relativas ao serviço 

universal de telefone fixo, devem ser disponibilizadas sem quaisquer encargos, refira-se que 

a LCE prevê, na alínea c) do n.º 3 do artigo 39.º (conjugada com o n.º 5 da mesma norma), 

que os assinantes têm o direito de “obter” a faturação detalhada sem encargos, o que significa 

que, para essa norma ser cumprida, tal faturação tem que ser disponibilizada (emitida e 

recebida) de forma gratuita (pelo que o legislador, que estabeleceu esta regra, não se 

preocupou em tratar da questão do suporte da fatura, por este lhe ser indiferente tendo em 

conta os objetivos que se pretendeu acautelar. Dito de outra forma: para que o assinante 

"obtenha" uma fatura (com o nível de detalhe definido) de forma gratuita, esta terá que ser 

emitida e "disponibilizada" (entregue ou enviada) de forma gratuita, caso contrário há um 

incumprimento da regra legal referida. 

Note-se ainda que a alínea c) do n.º 3 do artigo 39.º da LCE utiliza o termo "obter", na 

perspetiva do assinante e o n.º 5 da mesma norma utiliza o termo "assegurar", na perspetiva 

da empresa. Assim, e de forma a garantir o cumprimento daquela regra legal, a empresa deve 

                                                
9 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432152 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432152
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assegurar que o assinante obtém, de modo gratuito, a faturação com o nível de detalhe 

definido (independentemente do suporte que utilize). 

Assim, decorre do previsto na LCE nos termos expostos uma faturação sem quaisquer 

encargos ou gratuita, sem distinguir ou limitar esta exigência às faturas emitidas num suporte 

em particular definido pelos prestadores de serviço.  Admitir que as faturas emitidas em papel 

podem ser sujeitas ao pagamento de encargos implicará aceitar, como refere a DECO, a 

limitação de um direito que a referida lei pretendeu atribuir a todos os assinantes, 

prejudicando-se aqueles que, por exemplo, não dispõem de acesso à Internet e que tendem 

a representar um grupo social mais vulnerável.  

Nada obsta, porém, em linha com o que  refere aquela Associação, a que, à semelhança do 

que já acontece noutros sectores económicos, como o da energia, os assinantes possam ser 

incentivados a mudar a sua fatura tradicional em papel para uma versão em formato 

eletrónico, através da atribuição de benefícios para quem decide fazer essa opção – 

entendimento que a ANACOM acompanha, uma vez que o direito e liberdade de escolha 

devem pertencer ao cliente que não deve ser penalizado por escolher não fazer essa opção. 

Saliente-se, ainda, que o facto de a lei não concretizar um tipo de suporte e meio específicos 

para o envio das faturas não deve ser lido como uma maior margem de liberdade conferida 

aos destinatários destas obrigações – os prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas – para limitarem o exercício dos correspondentes direitos, mas antes como uma 

intencional maior abrangência desses direitos, a exercer pelos assinantes. 

Nesse sentido, e como já referido, reforça-se na decisão final o entendimento de que as 

empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, perante um pedido de faturação detalhada dos respetivos 

assinantes, devem assegurar a disponibilização, sem quaisquer encargos e 

independentemente do suporte e meio utilizado para o efeito, de uma fatura com o nível 

mínimo de detalhe e informação nela especificado.  

Sobre a alegada distinção entre a abordagem do legislador quanto à informação que deve 

constar da fatura detalhada do serviço telefónico fixo no âmbito do serviço universal e a 

abordagem adotada pela ANACOM no SPD, que a MEO considera ir além do que o legislador 

previa para o referido serviço, há que assinalar que no primeiro caso está em causa a 

disponibilização de informação que o legislador considerou ser relevante para que os 

assinantes do serviço universal controlassem os seus encargos de utilização da rede e dos 
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serviços, independentemente de ser pedida pelo assinante, enquanto que com o detalhe 

estabelecido no SPD prevê-se que, a pedido, os assinantes possam beneficiar da 

possibilidade de obter faturas com um nível de informação idêntico ao que é previsto para o 

serviço universal no n.º 2 do artigo 94.º da LCE, sendo aditados outros elementos que, 

considerando a evolução das ofertas e modelos contratuais em uso, se entende serem 

relevantes para a prestação de uma adequada informação ao assinante. Com efeito, atenta 

a natureza do serviço universal e a potencial maior vulnerabilidade dos assinantes que o 

poderiam subscrever, o legislador considerou ser de incluir, desde logo, na LCE um nível 

mínimo de detalhe cuja implementação não ficasse dependente, nem de pedido do 

interessado, nem do exercício (eventual) de um poder pela entidade reguladora.  

E, a par dessa regra, previu também uma outra, em que estabeleceu a possibilidade de se 

definir um nível mínimo de detalhe (e de informação) a constar das faturas detalhadas que 

poderiam ser disponibilizadas, de forma gratuita, aos assinantes, nos casos em que fossem 

solicitadas por estes – cometendo ao regulador a competência para o efeito.  

Exercendo agora esta Autoridade, efetivamente, aquele poder, previsto no n.º 5 do artigo 39.º 

da LCE, e atendendo a que o n.º 2 do artigo 94.º da LCE prevê um nível de detalhe mínimo 

aplicável às faturas do serviço universal, independentemente de qualquer pedido do 

assinante, os elementos que no SPD se projeta vir a determinar que devem constar das 

faturas detalhadas, quando solicitadas pelos assinantes, serão de aplicar a todos os serviços 

de comunicações eletrónicas, incluindo o serviço telefónico fixo que integra o serviço 

universal. Em conclusão, na medida do aplicável, deverão passar a ser incluídos nas faturas 

detalhadas do serviço telefónico fixo que integra o serviço universal, quando sejam solicitadas 

pelos respetivos assinantes, os elementos determinados pela ANACOM que não resultem já 

do n.º 2 do artigo 94.º da LCE.  

Ainda a este propósito, salienta-se, uma vez mais, que no SPD já se esclarecia que a 

competência que agora se exerce, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 39.º da LCE, para 

definição do nível mínimo de detalhe das faturas, não põe em causa a necessidade de ser 

assegurado o cumprimento das obrigações sobre a emissão de fatura detalhada previstas no 

âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas, o que se mantém na decisão final. 

Estando consciente de que as exigências previstas no SPD, a constar da decisão final, 

determinam, num momento inicial, um esforço de adequação por parte das empresas do 

sector, a ANACOM considera, de um modo geral, que o nível mínimo de detalhe e informação 

previsto nas faturas resultará numa perceção melhorada e atualizada dos valores devidos 
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pelos serviços contratados, a qual permite uma gestão mais esclarecida da relação contratual 

com o prestador de serviços em várias vertentes, desde a verificação e controlo de custos, à 

monitorização de consumos ou à resolução de conflitos com o prestador decorrentes de 

valores faturados, podendo permitir que os mesmos sejam evitados. 

Assim, e como já foi referido, a decisão final sobre a definição do nível mínimo de detalhe e 

informação nas faturas a assegurar aos assinantes sem quaisquer encargos reflete um 

compromisso entre as posições manifestadas, sem deixar de acautelar o objetivo da efetiva 

informação aos assinantes no âmbito da faturação, cumprindo as exigências da LCE e das 

demais disposições legais, sectoriais e não só, ao caso aplicáveis. 

2.2. Natureza fiscal das faturas e reserva de lei 

A APRITEL refere que, apesar de não existir uma definição legal de fatura, existem 

disposições de natureza fiscal que estipulam os requisitos a que devem obedecer as faturas, 

como é o caso do artigo 36.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA)10. No 

mesmo sentido pronunciam-se também a MEO, NOS, NOWO e VODAFONE, nas respetivas 

respostas em sede de audiência prévia. Dessa disposição resulta, para a APRITEL, que a 

este respeito invoca também um acórdão do TCAS11 que uma fatura passada em forma legal 

é a que respeite o estatuído naquele preceito, ou seja, a fatura que não respeite as exigências 

nele previstas não é uma fatura passada em forma legal, criando, no entendimento da 

associação, sérios riscos de imputação de ilícitos fiscais às empresas em sede de IVA.  

A este propósito, a MEO adita, com mais detalhe, que o conteúdo das faturas está largamente 

harmonizado no seio da União Europeia, não se encontrando os Estados-Membros 

habilitados a exigir faturas que não se enquadrem num dos tipos de faturas expressamente 

previstos na Diretiva 2006/112/CE (Diretiva IVA), que apenas prevê as faturas completas e 

as faturas simplificadas (artigos 226.º e 226.º-B da Diretiva IVA). O artigo 226.º da Diretiva 

IVA, transposto pelo artigo 36.º do Código do IVA, enumera taxativamente as únicas menções 

que devem obrigatoriamente figurar nas faturas emitidas, para efeitos de IVA, não podendo 

os Estados-Membros associar o exercício do direito a dedução do IVA ao preenchimento de 

condições relativas ao conteúdo das faturas que não estão expressamente previstas nas 

disposições da Diretiva IVA, interpretação já corroborada pelo Tribunal de Justiça da União 

                                                
10 Disponível em:  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-
indice.aspx. 

11 Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 15 de dezembro de 2016 (processo 1356/10.2BELRA) 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
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Europeia12. Assim, a criação de obrigações de faturação suplementares às fixadas nos artigos 

226.º e 226.º-B da Diretiva IVA traduz-se, no entendimento da MEO, na imposição aos 

prestadores de serviços de comunicações eletrónicas da obrigação de emitir um terceiro tipo 

de faturas, que não se enquadra nem nas faturas simplificadas, nem nas faturas completas, 

e excede os requisitos formais previstos na Diretiva IVA para estas.  

A MEO sublinha que a fatura é, na sua génese, um documento eminentemente fiscal, cuja 

emissão/envio corresponde, por parte da entidade emissora, ao cumprimento de uma 

obrigação a que se encontra adstrita no âmbito da legislação fiscal, sendo que os elementos 

que dela constam se revestem de um cariz económico/financeiro, como é o caso do preço. 

Acrescenta que operações ou realidades que não consubstanciem operações tributáveis não 

dão origem à obrigação de emissão de fatura.  

A MEO salienta que mesmo quando se esteja perante operações tributáveis, há prazos 

legalmente previstos para a emissão da fatura e que, cumprida esta obrigação, não podem 

ser impostas exigências suplementares de faturação. 

Entende ainda que o caráter excessivo das exigências formais adicionais que a ANACOM 

pretende impor é reforçado pelo facto de estarem em causa serviços que poderiam 

enquadrar-se nos casos em que tem de ser admitida a emissão de faturas simplificadas, cujas 

menções obrigatórias são mais ligeiras. 

Neste contexto, aquela empresa salienta que, sendo a fatura, em sede de IVA, uma 

decorrência do próprio mecanismo do imposto e dos fins visados, deve-se também entender 

que a definição dos seus elementos essenciais corresponde à definição do sistema fiscal 

sendo, por isso, uma matéria da reserva exclusiva de competência da Assembleia da 

República, salvo autorização ao Governo (alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP). Assim, 

a imposição, por parte da ANACOM, da obrigação de incluir elementos adicionais na fatura, 

para além dos exigidos na legislação fiscal, colide com o princípio da legalidade fiscal, 

previsto no artigo 103.º da CRP. Acrescenta que a medida prevista no SPD viola o princípio 

de separação e interdependência de poderes consagrado no artigo 2.º da CRP, bem como o 

artigo 3.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), que estabelece o princípio da 

legalidade e nos termos do qual os órgãos da Administração Pública devem atuar em 

obediência à Lei e ao Direito, dentro dos limites dos poderes que lhes forem conferidos e em 

conformidade com os respetivos fins. 

                                                
12 Acórdão Evita-K, C-78/12, n.º 51. 
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A MEO assinala ainda que, nos termos legais, os softwares de faturação são certificados pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e as faturas emitidas são comunicadas a esta entidade 

por via da submissão de ficheiros SAF-T, identificando os elementos fiscais exigidos pela 

legislação fiscal aplicável.    

Entendimento da ANACOM 

Sem discordar de que a emissão de faturas corresponde ao cumprimento de uma obrigação 

fiscal, não pode a ANACOM deixar de sublinhar que esta não é a única função das faturas. 

Com efeito, a fatura é um documento de natureza comercial que, de entre outras funções, 

visa também permitir aos assinantes a verificação dos valores que lhes são cobrados como 

contrapartida dos bens ou serviços adquiridos. Foi esta a razão que determinou que no n.º 1 

do artigo 9.º da LSPE fosse previsto que o utente tem direito a uma fatura que especifique 

devidamente os valores que apresenta, acrescentando o n.º 2 do mesmo artigo que a fatura 

deve discriminar os serviços prestados e as correspondentes tarifas.  

Como decorre do acima exposto, importa distinguir as obrigações de natureza fiscal, previstas 

no CIVA, das obrigações de natureza sectorial, resultantes da LCE, da LSPE e da Lei n.º 

41/2004. Se as primeiras estão, efetivamente, sujeitas a reserva de lei, conforme assinala a 

MEO, devendo conformar-se com o que resulta da Diretiva IVA e da legislação que a transpõe 

para a ordem jurídica nacional, as segundas, por visarem, em especial, assegurar o direito 

dos consumidores à informação, não poderão agrupar-se no mesmo conjunto, estando 

sujeitas a um regime consagrado em lei que atribui à ANACOM competências de 

densificação. Assim, muito embora essas obrigações se distingam, nada impede que o seu 

cumprimento possa ser conciliado e corporizado num único suporte. Aliás, definindo o n.º 5 

do artigo 36.º do CIVA os elementos que as faturas devem conter para cumprimento desse 

regime legal, nele não se exclui a possibilidade de, aos que nessa sede se identificam, serem 

acrescentados outros elementos – como atualmente já sucede de forma muito frequente, por 

iniciativa das próprias empresas que incluem nas faturas mensagens publicitárias e 

comunicações de alteração das condições contratuais.  

Como previamente se evidencia, a referência às “únicas menções” a constar das faturas que 

resulta do artigo 226.º da Diretiva IVA deverá ser lida como pretendendo limitar as menções 

que os Estados-Membros podem exigir que constem das faturas, “para efeitos do IVA”, como 

resulta da referida Diretiva e é admitido pela própria MEO, não podendo daí retirar-se 

qualquer conclusão quanto aos elementos que devam constar desses documentos para 

outros efeitos.  
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O n.º 5 do artigo 36.º do CIVA determina que as faturas devem ser datadas, numeradas 

sequencialmente e conter um conjunto de elementos, que estão devidamente identificados. 

Efetivamente, essas informações são essenciais para efeitos fiscais e devem constar 

obrigatoriamente nas faturas – sem que possam deixar de constar dos mesmos documentos 

outras informações adicionais (ou seja, para além das que são obrigatórias para efeitos 

fiscais).  

A faturação detalhada é essencial para que o cliente possa conferir/validar a conformidade 

do preço e das quantidades dos bens ou serviços que contratou, bem como as demais 

condições contratuais, as garantias de boa prestação dos serviços ou fornecimento de bens, 

entre outros aspetos. Só com a discriminação dessas informações na fatura o cliente tem 

condições para verificar se o valor apresentado está correto. Estas informações 

complementares vão para além do que determina o n.º 5 do artigo 36 do CIVA, mas são muito 

importantes para os clientes numa ótica de transparência e de garantia da adequação do que 

“deve” pagar como contraprestação dos bens ou serviços que adquiriu ou que lhe foram 

prestados. Em consequência, a disponibilização de faturação detalhada ao cliente, de forma 

gratuita, é um fator fundamental no bom relacionamento entre fornecedor e cliente, numa 

perspetiva de prestação de serviços de “qualidade”, na ampla aceção do termo, bem como 

para assegurar a prestação de informações, de forma completa, sobre os valores que estão 

a ser cobrados pelos bens ou serviços contratados. 

Note-se que a própria ANACOM disponibiliza às empresas e demais entidades faturação 

detalhada com a informação que é necessária para que todos possam conferir/validar os 

valores apresentados a pagamento, incluindo a legislação que os suporta, meios de defesa 

(está obrigada a indicá-los, por força do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)13 e no artigo 7.º e Anexo do Regulamento n.º 

300/2009 (alterado pelo Regulamento n.º 355/2012) – o Regulamento de liquidação e 

cobrança de taxas devidas à ANACOM14), parâmetros técnicos, quantidades e preços 

detalhados. Importa também referir que, embora disponha de um sistema de faturação 

eletrónica, a ANACOM emite e envia, a pedido de algumas empresas (que não aderiram a 

este sistema de faturação), faturas detalhadas emitidas noutros suportes, sem onerar as 

entidades requerentes com o preço destes serviços. Além disso, resulta do artigo 36.º, n.º 10 

                                                
13 Versão consolidada disponível em 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=256&tabela=leis 
14 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=347093 
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do CIVA que a emissão de faturas por via eletrónica é feita sob reserva da respetiva aceitação 

pelo destinatário. 

Deste modo, na emissão da fatura devemos considerar, por um lado, as informações 

obrigatórias para efeitos fiscais, conforme decorre do n.º 5 do artigo 36.º do CIVA, e, por outro 

lado, as informações que se revestem de uma utilidade essencial para o cliente, como atrás 

referido. 

Assim, não existindo um conceito legal de fatura, e resultando o seu conteúdo de disposições 

dispersas, conforme assinala a APRITEL, não se considera que os elementos que devem 

constar das faturas detalhadas tenham de ter, necessária e exclusivamente, natureza fiscal 

e/ou corresponder a operações tributáveis. Se assim não fosse não se compreenderia por 

que motivo o legislador, no n.º 5 do artigo 39.º da LCE, habilitaria a ANACOM a definir (i) o 

nível mínimo de detalhe e (ii) a informação que deve constar destas faturas, sem que tenha 

limitado essa competência à previsão de detalhes ou informações de natureza fiscal – o que 

nem poderia suceder, atendendo à argumentação apresentada pela própria MEO quanto ao 

regime aplicável à aprovação de legislação nesse âmbito. Acresce que, caso o legislador 

pretendesse limitar este poder da ANACOM à determinação de elementos que 

correspondessem a meros detalhes dos valores objeto de faturação, não se justificaria que à 

definição do “nível mínimo de detalhe” tivesse acrescentado a competência para definir outro 

tipo de “informação” que pode constar das faturas detalhadas subsumíveis na previsão 

daquela norma. 

Por outro lado, estando a possibilidade de a ANACOM intervir nesta matéria expressamente 

prevista no n.º 5 do artigo 39.º da LCE, diploma aprovado e alterado pela própria Assembleia 

da República, não poderá sustentar-se, com razoabilidade, que o facto de a ANACOM o fazer 

colide com a reserva de lei fiscal ou com o princípio de separação e interdependência de 

poderes, resultantes da CRP, ou com o princípio da legalidade a que está vinculada, enquanto 

entidade administrativa independente.  

Conclui-se, assim, que o SPD não envereda por questões de natureza fiscal, antes se 

limitando a concretizar o nível de detalhe que se considera necessário para que os assinantes 

possam conhecer devidamente as prestações cujo pagamento lhes é solicitado, a par de 

informações que se entende serem relevantes para permitir uma melhor gestão dos contratos 

que celebraram com os prestadores dos serviços que estejam em causa.  
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2.3. Coerência da medida 

Assinala a MEO que o Simplex 2018, apresentado publicamente em junho de 2018, prevê a 

medida «Fatura sem papel» cujo objetivo é «regulamentar a possibilidade de dispensa de 

impressão de faturas». 

Acrescenta que tem promovido a adesão à fatura eletrónica, em linha com as melhores 

práticas de gestão ambiental e atendendo aos benefícios da transformação digital, sem 

prejuízo das situações pontuais em que, atendendo às necessidades especiais dos 

assinantes, os documentos em papel se possam revelar como o meio mais adequado. 

Deste modo,  entende que, a ANACOM deveria aproveitar esta oportunidade para promover 

a desmaterialização do processo, em linha, aliás, com o que fez na deliberação de 

07.06.2018, relativa à desmaterialização do processo de transmissão de informação e 

documentação entre os prestadores de serviços de comunicações e aquela Autoridade, no 

âmbito do tratamento das reclamações apresentadas através do livro de reclamações e aos 

requisitos a que devem obedecer as respostas a estas reclamações. 

Entendimento ANACOM 

A medida que a ANACOM projetou tomar (através do SPD) não colide com a promoção da 

adesão a faturas em suporte eletrónico, que poderá, naturalmente, ser incentivada pelas 

empresas – como já anteriormente referido –, atendendo às vantagens que lhe são 

reconhecidas. O que se pretende é, antes, que a progressiva mudança para as comunicações 

em suporte digital não deixe desprotegidos assinantes que não estão ainda capacitados para 

a acompanhar, determinando um maior isolamento de grupos populacionais já de si mais 

vulneráveis, como sucede, por exemplo, com cidadãos sem acesso à Internet ou com baixas 

competências na utilização desta rede, que são também, tendencialmente, cidadãos com 

menor nível de escolaridade e/ou menores rendimentos.  

Nesse sentido, e ainda que se desconheçam os detalhes da medida do programa Simplex 

2018 referida pela MEO, assume-se que a respetiva implementação não deve prejudicar os 

utentes de serviços públicos essenciais de prestação continuada – em que se incluem os 

serviços de comunicações eletrónicas –, que pretendam continuar a receber faturas em papel, 

designadamente por não disporem de um computador ou de acesso à Internet. Salienta-se 

que, não obstante esta medida do programa Simplex 2018, o n.º 10 do artigo 36.º do Código 
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do IVA continua a fazer depender a possibilidade de emissão de faturas por via eletrónica de 

reserva de aceitação pelo seu destinatário. 

Acresce que não são válidas para o SPD em análise as razões que conduziram a que em 

07.06.2018, tivessem sido adotadas medidas destinadas à desmaterialização do processo de 

transmissão de informação e documentação entre os prestadores de serviços de 

comunicações e a ANACOM no âmbito do tratamento das reclamações apresentadas através 

do livro de reclamações e à fixação dos requisitos a que devem obedecer as respostas a 

estas reclamações. Com efeito, esta determinação incide sobre comunicações entre 

interlocutores muito distintos dos que são visados no SPD e envolvem, também, assuntos 

muito diferentes. Enquanto os prestadores de serviços de comunicações disporão de 

ferramentas que lhes permitem, eficazmente e sem prejuízo (antes com vantagens) para a 

respetiva atividade, desmaterializar o processo de troca de informação e documentação com 

a ANACOM, o mesmo não se poderá afirmar quanto aos assinantes de serviços de 

comunicações eletrónicas. 

Assim, se no âmbito da troca de informações entre a ANACOM e os prestadores de serviços 

a desmaterialização é um passo necessário, com evidentes vantagens para ambos 

interlocutores, já no que se refere às comunicações entre os prestadores de serviços de 

comunicações e os clientes, e em particular no que respeita ao envio das faturas, é evidente 

que, no momento atual, nem todos os assinantes estão preparados para poder receber (e 

entender) as suas faturas apenas em suporte digital, sendo, por isso, necessário acautelar 

que não são prejudicados no âmbito do acesso à informação que necessitam para analisar 

adequadamente os valores que lhes são cobrados. Além disso, reitera-se que o próprio CIVA 

faz depender a disponibilização da faturação eletrónica da aceitação por parte dos 

destinatários da fatura – não admitindo a discriminação, pelo prestador de serviços ou 

fornecedor de bens, ao nível do tratamento dado ao cliente, em função daquela aceitação. 

2.4. Custos de implementação e proporcionalidade da medida 

As empresas que se pronunciam em sede de audiência prévia, assim como a APRITEL, 

defendem, de um modo geral, que a imposição da inclusão da informação contida em 

algumas das alíneas do SPD carece de justificação e consideram que as obrigações que o 

SPD visa estabelecer são desproporcionais, na medida em que a sua inserção na fatura 

implicará necessariamente desenvolvimentos técnicos relevantes que não devem ser 

desconsiderados, tanto mais que os benefícios destas alterações se afiguram diminutos (e 

em alguns casos até inexistentes) face ao custo da respetiva implementação. 
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Entende também a MEO que, ainda que a ANACOM justifique a decisão que pretende adotar 

com base nos legítimos interesses dos particulares, os encargos e inconvenientes que 

resultam para a empresa – designadamente ao nível da alteração de sistemas de faturação 

complexos e eventual necessidade de nova certificação de softwares de faturação junto da 

AT –, aliados ao facto de, atualmente, os prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas estarem já obrigados a disponibilizar parte daquela informação em diferentes 

suportes, em sede pré-contratual, bem como durante a vigência do contrato, determinam que 

esta medida não respeite o princípio da proporcionalidade, previsto no n.º 1 do artigo 7.º do 

CPA, nos termos do qual, na prossecução do interesse público, a Administração Pública deve 

adotar os comportamentos adequados aos fins prosseguidos. 

Também o artigo 8.º do CPA, que estabelece o princípio da justiça e da razoabilidade, 

apontará para que se conclua no sentido do entendimento manifestado pela MEO, impondo 

à Administração Pública a necessidade de tratar de forma justa todos aqueles que com ela 

se relacionem e de rejeitar as soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com 

a ideia do Direito. 

A NOWO, cuja pronúncia abrange também a ONI, salienta, tal como a NOS, que a diversidade 

de sistemas de faturação e de condições comerciais – diferentes nos vários segmentos de 

negócio (clientes do segmento de consumo, clientes do segmento profissional e empresas 

com serviços estandardizados) –, requerem uma abordagem diferenciada às obrigações 

plasmadas no SPD. A este propósito, a NOWO e a ONI consideram que algumas exigências 

contempladas no SPD não devem ser aplicadas às faturas emitidas pela ONI, dado que esta 

empresa não dispõe de soluções estandardizadas formalizadas via contratos de adesão com 

diferentes períodos de fidelização (0, 6 e 12 meses), conforme obriga a LCE para este tipo 

de ofertas – cada cliente tem soluções à medida cujas condições de prestação de serviço são 

negociadas caso a caso e vertidas nas condições particulares dos respetivos contratos, 

incluindo as condições comerciais e de términus de contrato.  Acrescentam que, a verificar-

se a aplicação das alterações propostas, tal resultará num efeito contrário à clarificação e 

simplificação desejada, considerando a natureza do segmento abordado pela ONI, cuja 

relação existente com os seus clientes reveste-se de especificidades concebidas à medida 

de cada cliente. 

Entendimento ANACOM 

A medida preconizada pela ANACOM resulta, conforme já referido, do exercício de um poder 

legal, previsto no n.º 5 do artigo 39.º (e admitido também no n.º 2 do artigo 47.º-A) da LCE, 
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assinalando-se que o direito a receber faturas sem detalhe, gratuitamente, decorre já da lei, 

como já exposto. O mesmo se diga quanto aos suportes em que as faturas devem ser 

disponibilizadas, sem quaisquer encargos, aos assinantes: a LCE não limita a obrigação de 

disponibilização, sem quaisquer encargos, da fatura com o nível mínimo de detalhe e as 

informações a definir pela ANACOM – e, por uma questão de congruência e coerência do 

sistema, da fatura sem detalhe – a um único suporte; pelo contrário, estabelece a 

obrigatoriedade de esta ser disponibilizada gratuitamente, sem que distinga – ou refira, 

sequer – o tipo de suporte utilizado, o que demonstra a intencionalidade de o legislador 

abranger todas as situações subsumíveis na norma (ou seja, todas as situações em que a 

fatura contenha o detalhe e informação definidos, sem que para o efeito importe o tipo de 

suporte que foi escolhido pelo prestador do serviço). Como tal, não restam dúvidas de que o 

legislador quis consagrar uma maior abrangência do direito dos assinantes que previu, e que 

pode ser exercido por estes. 

A este propósito, não é demais invocar que o direito a receber faturas resulta, não apenas do 

preceituado LCE, como referido supra, mas também dos n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º da LSPE, no 

que se refere às faturas mensais sem detalhe, do n.º 3 do já referido artigo 9.º da LSPE, no 

que respeita às faturas detalhadas, e do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 41/2004, acima referida, 

no que respeita ao direito a receber faturas não detalhadas reconhecido aos assinantes dos 

serviços de comunicações eletrónicas. 

Quando analisado sob a ótica do nível de detalhe que se pretende seja assegurado há que 

sublinhar, em primeiro lugar, que os elementos e acervo de informação incluído nas várias 

alíneas do ponto (i) compreendem os elementos mais relevantes para que o assinante saiba 

quais os serviços e prestações cujo pagamento lhe está a ser solicitado, os valores que pelos 

mesmos são devidos e também os saldos credores de ambas as partes. A estes elementos 

que se prendem especificamente com os valores faturados acrescentaram-se informações 

com especial relevância para que o assinante acompanhe a evolução dos compromissos 

contratuais a que se encontra vinculado, sem que daí decorra um ónus adicional para o 

prestador de serviço contratado, que deve possuir informação atualizada dos elementos aí 

previstos.  

Em segundo lugar, cumpre referir que o envio de faturas com o detalhe previsto apenas é 

devido se existir um pedido do assinante nesse sentido – o que a suceder significará que, de 

alguma forma o assinante considerou importante obter aquela a informação. 

Consequentemente, a emissão e envio da fatura com o grau de detalhe referido permitirá 
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satisfazer as necessidades de informação de quem a solicitar, sendo a solução adequada 

para o fazer, sem que daí advenha um encargo excessivo para o prestador – quer porque em 

causa está informação que este deve ter permanentemente atualizada, quer porque apenas 

terá de disponibilizar esta informação a pedido. 

Assim, não se antecipa de que forma as exigências do SPD notificado traduzem um encargo 

excessivo e desproporcionado para os prestadores de serviço.  

A medida preconizada pela ANACOM apenas densifica o que já resulta da LCE no que 

respeita ao nível mínimo de detalhe e informação que deve constar das faturas detalhadas, 

no exercício de uma competência prevista no n.º 5 do artigo 39.º, conjugada com o disposto 

no n.º 2 do artigo 47.º-A do referido diploma. Neste contexto, assinala-se que a necessidade 

de as empresas alterarem os respetivos sistemas de faturação existirá sempre que seja 

determinada a obrigatoriedade de incluir, nas faturas detalhadas, um qualquer elemento novo 

– quer por iniciativa da ARN, quer por iniciativa das próprias empresas, como tem sucedido 

–, salvo se as faturas que são disponibilizadas cumprirem já os requisitos em questão – caso 

em que o cumprimento da citada medida não constituiria um encargo. Contudo, a existência 

de custos que possam estar associados a uma tal alteração, não coibiu o legislador de prever 

esta possibilidade na própria LCE.  

Em suma, os custos inerentes à implementação das medidas necessárias à disponibilização 

de faturas com o nível mínimo de detalhe previsto no SPD e que, sem concretização ou 

quantificação, são alegados nas várias pronúncias dos prestadores de serviços de 

comunicações eletrónicas, não parecem estar associados à extensão ou à natureza dos 

elementos que, a pedido, devem passar a constar das faturas detalhadas. Assim, o 

argumento da desproporcionalidade dos custos não será adequado de molde a sustentar, 

quer a não adoção da medida, tout court, quer a necessidade da redução do elenco de 

elementos a constar dessas faturas. 

Quanto à necessidade de obtenção de nova certificação de softwares de faturação junto da 

AT – certificação que deve ser obtida pelas empresas que concebem software antes da 

comercialização dos programas –, refira-se que, nos termos do artigo 3.º da Portaria n.º 

363/2010, de 26 de junho15, que regulamenta a certificação prévia dos programas informáticos 

de faturação, a certificação daquele tipo de programas depende da verificação cumulativa 

dos seguintes requisitos: 

                                                
15 Disponível em https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/335230/details/maximized 
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 ter a possibilidade de exportar o ficheiro a que se refere a Portaria n.º 321-A/2007, de 26 

de março16; 

 possuir um sistema que permita identificar a gravação do registo de faturas ou 

documentos equivalentes e talões de venda, através de um algoritmo de cifra assimétrica 

e de uma chave privada de conhecimento exclusivo do produtor do programa; 

 possuir um controlo do acesso ao sistema informático, obrigando a uma autenticação de 

cada utilizador; 

 não dispor de qualquer função que, no local ou remotamente, permita alterar, direta ou 

indiretamente, a informação de natureza fiscal, sem gerar evidência agregada à 

informação original. 

Acresce que essa certificação se destina a assegurar o cumprimento de obrigações fiscais 

em matéria de IVA, não tendo os elementos que a ANACOM agora pretende determinar 

deverem passar a constar das faturas detalhadas qualquer impacto a esse nível. Com efeito, 

tendo em conta os requisitos relativos à certificação de faturação, que são os definidos no 

artigo 3.º da Portaria n.º 363/2010, de 26 de junho (já referidos), a integração de informação 

complementar na fatura detalhada não obrigará a novo de pedido de autorização de 

certificação eletrónica. 

Deste modo, também neste ponto se julga não ter sustentação o argumento apresentado pela 

MEO.  

Finalmente, no que respeita ao âmbito de aplicação da decisão, no sentido da sua 

circunscrição, ainda que em parte, a assinantes consumidores, considera-se que todas as 

alíneas previstas no SPD devem ser aplicáveis na medida preconizada pela ANACOM a 

assinantes consumidores e não consumidores.  

Não obstante, tendo sido ponderados os argumentos apresentados pela NOWO (ONI), no 

que respeita às alíneas n), o), s), t) e u), admite-se, porém, que o teor da decisão final, em 

particular os itens de natureza informativa dela constantes, se aplique, com as necessárias 

adaptações, às faturas destinadas aos assinantes não consumidores que tenham 

previamente negociado com o prestador as condições de prestação do seu serviço ou 

conjunto de serviços, incluindo preços e quaisquer condições promocionais, que o utilizador 

do(s) serviço(s) pôde adaptar às suas necessidades, aspeto que será clarificado no texto da 

decisão. 

                                                
16 Disponível em https://dre.pt/pesquisa/-/search/664305/details/normal 
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2.5. Duplicação de informação e utilidade da medida 

A APRITEL, a MEO, a NOS e a VODAFONE referem que alguns dos elementos incluídos no 

ponto (i) do SPD, designadamente os encargos decorrentes da cessação antecipada do 

contrato durante o período de fidelização, já são contemplados, quer no Regulamento n.º 

829/2016, de 23 de agosto17, sobre a informação pré-contratual e contratual no âmbito das 

comunicações eletrónicas, retificado pela Declaração de retificação n.º 878/2016, de 1 de 

setembro18 (Regulamento FIS), quer no correspondente projeto de alteração do Regulamento 

FIS (Aviso n.º 7984/2017, publicado a 14 de julho)19.  

A MEO acrescenta que, uma parte das informações em causa, como o valor dos descontos 

aplicados e a possibilidade de recurso aos mecanismos de resolução extrajudicial de 

conflitos, podem ser obtidos através de contacto com a própria empresa e constam também 

de outros suportes contratuais que a empresa disponibiliza aos assinantes, concluindo que a 

duplicação de informação não trará vantagens.  

A MEO assinala ainda que, no passado dia 29.06.2018, foi aprovada pelo Comité dos 

Representantes Permanentes (COREPER) o projeto de Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas (CECE) e que, nesse âmbito, à semelhança do que sucede com o Regulamento 

FIS, está previsto que alguns dos elementos que a ANACOM pretende introduzir na fatura – 

designadamente informação referente aos valores da ativação do serviço, informação sobre 

o período de fidelização e eventuais encargos que possam vir a ser cobrados em caso de 

cessação antecipada – sejam disponibilizados aos assinantes nos termos do respetivo artigo 

95.º e Anexo VII bis. Assim, quando a Diretiva for transposta para o ordenamento jurídico 

português e entrar em vigor, os assinantes abrangidos por aquelas obrigações receberão, no 

entendimento da MEO, informação redundante e em diferentes suportes. 

Conclui a MEO que os assinantes que podem fazer uso das alterações que se pretende 

implementar podem não vir a obter quaisquer vantagens ou benefícios concretos, podendo 

até ficar “confundidos” com o excesso de informação existente em diferentes suportes. 

A NOS, por seu turno, questiona se a intenção da ANACOM passa por prescindir da 

informação prevista no Regulamento FIS, uma vez que a sobreposição de obrigações de 

informação sobre os mesmos elementos, v.g., alíneas n) e o) do ponto (i) do SPD, pode ser 

                                                
17 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393513. 
18 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394126. 
19 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1414093. 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393513
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394126
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1414093
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geradora de confusão no cliente, que poderá não compreender alguma diferença entre a 

informação disponibilizada nos dois meios, motivada, por exemplo, por alguma alteração 

contratual pendente.  

Nesse contexto, a NOS recorda as normas contidas nas alíneas a) e b) do n.º 4 e no n.º 6 do 

artigo 8.º20 do Regulamento FIS. Na opinião da NOS, a manter-se esta obrigação no 

Regulamento FIS e em paralelo também na fatura detalhada, a alternativa anteriormente 

conferida às empresas, por força do artigo 8.º, n.ºs 4 e 6 do Regulamento FIS, parece perder 

sentido. Considera, por isso, que a solução mais adequada é a que permite prestar aos seus 

clientes informações da forma mais atualizada e inequívoca, objetivo que não poderá ser 

plenamente atingido através da fatura detalhada.  

A NOS manifesta a sua disponibilidade para, em alternativa à fatura detalhada, colocar a 

informação em causa na área de cliente, por se tratar de um meio sempre disponível, onde a 

informação é constantemente atualizada e com elevada taxa de registo dos clientes 

(aproximadamente 35% dos seus clientes do segmento de consumo serão utilizadores da 

área de cliente, segundo a empresa). A disponibilização deste tipo de informação na área de 

cliente já era uma solução admitida pela empresa no processo de discussão do Regulamento 

FIS. 

Entendimento ANACOM 

O facto de alguns dos elementos que se considera deverem passar a constar das faturas 

detalhadas constarem, igualmente, dos contratos ou serem transmitidos aos assinantes 

aquando da respetiva celebração não será, por si só, argumento suficiente para sustentar a 

desnecessidade da inclusão destes elementos nas faturas. Com efeito, estão em causa 

momentos diferentes da relação contratual, sendo que, se aquando da contratação, a 

disponibilização dessa informação é importante para que o (potencial) assinante possa 

decidir, de forma devidamente informada, se pretende ou não contratar, a inclusão do mesmo 

tipo de informação nas faturas servirá para assegurar que o assinante dispõe de informação 

                                                
20«4 - Sempre que lhes seja solicitado pelos seus assinantes sujeitos a períodos de fidelização, as empresas 

devem informá-los sobre a duração remanescente do respetivo contrato, os procedimentos a seguir para o fazer 
cessar, bem como os encargos associados a cessação antecipada do contrato por iniciativa do assinante: 
a) Por telefone, quando o pedido seja feito através desse meio; e 
b) Através de suporte escrito, designadamente, carta, correio eletrónico, ou mensagem escrita/SMS, ou 
informação disponibilizada na área reservada do cliente, quando existente, caso lhes seja solicitada confirmação 
por escrito. 
(…) 
6 - As empresas ficam dispensadas do cumprimento do disposto na alínea b) do número 4 sempre que a 
informação aí prevista seja incluída, de forma clara, facilmente apreensível e devidamente evidenciada, na 
primeira página da fatura mensal remetida ao assinante que a solicita.» 
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mais concreta, atualizada e orientada, na vigência do contrato que celebrou e em momento 

em que tal informação pode ser de maior relevância. Considere-se, a título de exemplo, a 

informação relativa ao período de fidelização remanescente ou aos encargos a suportar pelo 

assinante em caso de denúncia antecipada: se a informação constante do contrato é 

genericamente aplicável a toda a sua extensão, recorrendo, necessariamente, a fórmulas, a 

informação que se pretende que passe a constar das faturas detalhadas é dinâmica e 

concreta, traduzindo-se, quanto à duração do período de fidelização, na indicação do período 

remanescente à data da emissão de cada fatura e, quanto aos potenciais encargos a suportar 

em caso de denúncia antecipada, na aplicação da fórmula prevista no contrato, resultando 

na indicação de um valor concreto.  

Acresce que, se a informação a constar das faturas for coincidente com a que foi transmitida 

ao assinante aquando da contratação, não se antecipa em que medida esta poderá gerar 

confusão – pelo contrário, será potenciadora de maior transparência e fomentará uma maior 

consciência dos assinantes quanto às respetivas obrigações contratuais. 

Por último, salienta-se que a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

para a ordem jurídica nacional, pelos timings a que está sujeita, não se compadece com a 

necessidade de exercer a competência prevista no n.º 5 do artigo 39.º da LCE pelos motivos 

expostos no presente relatório.  

2.6. Prazo de implementação 

O SPD fixa um prazo máximo de 30 dias, após a aprovação da decisão final, para as 

empresas implementarem as medidas nele previstas, de modo a assegurar o respetivo 

cumprimento na faturação emitida a partir dessa data, no âmbito dos contratos em vigor e de 

novos contratos. 

A este propósito, a APRITEL, assim como a VODAFONE, a NOWO, a NOS e a MEO 

salientam que a implementação das medidas previstas no SPD aponta para a necessidade 

de introdução de alterações muito significativas em diferentes sistemas, com impactos 

informáticos relevantes, cuja operacionalização requer bastante mais tempo do que o 

proposto pela ANACOM no SPD. Neste âmbito, é também apontada a necessidade de 

formação de equipas para a adequada implementação pelas empresas do previsto no SPD. 

Nesse sentido, propõem um prazo de implementação significativamente superior, no caso da 

APRITEL, VODAFONE, NOWO e NOS, de 9 meses, no caso da MEO, de 10 meses. Para o 
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prazo proposto concorre também, segundo a APRITEL e a MEO, o facto de a fatura ser um 

documento fiscal certificado/aprovado pela AT, pelo que quaisquer alterações a concretizar 

aos documentos já aprovados, terão de ser objeto de verificação prévia, com vista à obtenção 

de nova certificação. 

A VODAFONE e a MEO sublinham o risco de não cumprimento do que venha a ser a decisão 

da ANACOM nesta matéria, caso o prazo previsto para a respetiva implementação não seja 

significativamente superior ao previsto no SPD. 

Entendimento ANACOM 

Reconhecendo-se a necessidade de as empresas introduzirem alterações nos respetivos 

sistemas informáticos, que poderão exigir um período mais alargado que o inicialmente 

projetado, a ANACOM considera ser de conceder às empresas um período de 6 meses para 

a implementação das medidas resultantes da deliberação, em linha, aliás, com períodos de 

implementação já previstos em decisões anteriores das quais decorria também a 

necessidade de prestadores de serviços adaptarem procedimentos ou sistemas internos com 

vista a dar cumprimento ao determinado. 

Quanto à necessidade de certificação das alterações ao software de faturação pela AT, 

remete-se para as considerações acima tecidas, a propósito da proporcionalidade dos custos 

de implementação desta medida pelas empresas. 

3. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

3.1. Informação cuja inclusão nas faturas é aceite pelas empresas 

A generalidade das entidades que se pronunciaram em sede de audiência prévia não 

contesta nem levanta questões de substância relativamente à inclusão nas faturas dos 

elementos previstos nas alíneas a) a g), m), p) e q) do ponto (i) do SPD.  

Com efeito, a APRITEL considera que a informação detalhada prevista nas referidas alíneas 

do ponto (i) da deliberação de 01.02.2018 é pertinente e necessária para a completa 

compreensão da contrapartida devida pela prestação de serviços e/ou fornecimento de bens.  

A NOWO (e a ONI) expressa também a sua concordância com o conteúdo descrito nas 

referidas alíneas, o qual, segundo a(s) empresa(s), está já refletido nas suas faturas, emitidas 

sem qualquer custo associado para o cliente, quer sejam remetidas por via eletrónica ou em 
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papel, caso não tenham um nível de detalhe acrescido, como previsto contratualmente. A 

NOWO acrescenta ainda que as faturas com detalhe e sem detalhe que já hoje emite, para 

além de estarem em conformidade com o CIVA, com a legislação relativa ao tratamento de 

dados pessoais e à proteção da privacidade e com a LCE, concretamente com o n.º 5 do seu 

artigo 39.º, garantem transparência, porque cumprem com o direito à informação a transmitir 

aos seus clientes. 

A VODAFONE, que adere, na totalidade, à pronúncia da APRITEL, sustenta, na mesma linha, 

que é possível distinguir no SPD um conjunto de informação que se mostra fundamental para 

a completa compreensão dos valores solicitados como contrapartida pela prestação de 

serviços e/ou fornecimento de bens durante a execução do contrato, não se opondo, como 

tal, à sua inclusão na fatura. A VODAFONE refere, aliás, que já hoje disponibiliza aos seus 

clientes faturas sem detalhe e faturas com detalhe de encargos correntes, sem cobrar 

quaisquer encargos pela emissão e envio das referidas faturas, qualquer que seja o suporte 

escolhido pelo cliente (i.e., papel ou digital). A única situação que a empresa identifica como 

podendo, eventualmente, implicar o pagamento de um valor por parte do cliente prende-se 

com a emissão e envio de fatura com detalhe de comunicações em papel – uma vez que a 

fatura eletrónica é sempre gratuita para o cliente, qualquer que seja o nível de detalhe 

incluído. 

Quanto à alínea c), relativa ao período de faturação, a DECO considera que a informação 

nela prevista deve ser acompanhado da menção expressa do prazo de prescrição aplicável, 

isto é, da indicação de que o direito da empresa ao recebimento do valor devido pelos serviços 

prestados prescreve no prazo de 6 meses após a sua prestação. 

Entendimento da ANACOM 

Na decisão final sobre a definição do nível mínimo de detalhe e informação nas faturas a 

assegurar aos assinantes sem quaisquer encargos mantêm-se as alíneas a), b), c), d), e), f), 

g), h), j), k), m), p) e q), sendo fundidas as alíneas k) e r), na sequência do assinalado pela 

MEO, como infra se concretiza. 

Quanto ao argumento da VODAFONE, relativamente à disponibilização de faturas sem 

encargos, com exceção das que sejam enviadas em papel, remete-se para o já referido no 

ponto 2.1.2. acima. 
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Quanto à inclusão, na alínea c) do ponto (i) do SPD, de informação sobre o prazo de 

prescrição do direito da empresa a receber o valor faturado, como proposto pela DECO, 

considera-se, com base num juízo de proporcionalidade, que: 

- o conceito de prescrição não é do conhecimento geral, sendo antes um conceito jurídico 

cuja compreensão não é simples, nem óbvia para a generalidade dos consumidores, sendo 

que o regime de prescrição previsto na LSPE não é de aplicação automática, pelo que a 

referência ao mesmo exigiria um enquadramento explicativo que não se compadece com o 

registo na fatura de informação essencial à sua compreensão ou à gestão da relação 

contratual estabelecida;  

- não está em causa uma informação que assegure a diminuição da conflitualidade entre os 

prestadores de serviço e os seus clientes; e 

- pretende-se evitar uma lista de informações demasiado extensa. 

Face ao exposto, não se justifica determinar a inclusão dessa informação no conteúdo do tipo 

de faturas aqui em análise, que até poderá referir-se a obrigações com diferentes prazos de 

prescrição. 

Assim, julga-se mais apropriado que esta informação seja divulgada pelas organizações com 

responsabilidade na defesa dos consumidores, considerando-se excessivo transferir para os 

prestadores de serviço esta obrigação. 

3.2. Informação cuja inclusão nas faturas é contestada 

Particularmente problemática parece ser, para a APRITEL, MEO, NOS, NOWO e 

VODAFONE, a inclusão nas faturas dos elementos e informações previstos nas alíneas h), 

i), j), l), n), o), s), t) e u) do ponto (i), na medida em que, em sua opinião, a informação nelas 

contida não é necessária, nem adequada ao (re)conhecimento dos valores faturados, não 

sendo de veicular na fatura informações que não sejam para tal necessárias. Elencam-se 

abaixo os principais argumentos apresentados, a este propósito, pelas entidades que se 

pronunciaram em sede de audiência prévia, bem como o entendimento sobre eles adotado 

pela ANACOM, aproveitando-se ainda a oportunidade para clarificar questões colocadas pela 

MEO sobre as alíneas k) e r). 

3.2.1. Ponto (i) da Deliberação 
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 Quanto à alínea h), relativa ao valor referente a serviço(s) e outro(s) encargo(s) 

adicional(is) não incluído(s) no preço da mensalidade ou no período de referência que 

sirva de base à faturação, identificando a(s) correspondente(s) categoria(s) e 

quantidade(s) faturada(s): 

A MEO assinala que, no Regulamento FIS, a ANACOM veio prever, quer na FIS relativa a 

uma oferta agregada de serviços, quer na FIS relativa a uma oferta individualizada de 

serviços, campos que visavam integrar a informação prevista nesta alínea do SPD, mas, no 

correspondente projeto de regulamento de alteração, que a ANACOM submeteu a 

procedimento geral de consulta em julho de 2017, este campo deixou de figurar. Ainda assim, 

a MEO argumenta que os assinantes receberiam informação em duplicado. 

Entendimento da ANACOM 

No Projeto de Regulamento de alteração ao Regulamento FIS, submetido a procedimento 

geral de consulta em julho de 2017, a informação respeitante a “Serviço(s)/Equipamento(s) 

não incluído(s)” no preço consta da Ficha de Informação Simplificada de Cliente, não sendo, 

por isso, correto afirmar que este elemento foi, nessa sede, desconsiderado. 

Por outro lado, reitera-se o já afirmado no ponto 2.5. acima, salientando-se que o facto de 

esta informação ser disponibilizada aquando da divulgação da oferta ou da contratação do 

serviço não a torna irrelevante nas faturas – se, no primeiro caso, a informação é importante 

para que o (potencial) cliente possa tomar uma decisão de contratação (ou não) devidamente 

esclarecida, no segundo, a informação reporta-se aos encargos concretos em que o 

assinante efetivamente incorreu e que, por não estarem incluídos no preço da mensalidade 

ou no período de referência que sirva de base à faturação, terá de pagar, justificando-se, 

portanto, que estas informações constem da fatura de modo a que o assinante possa verificar 

a correção dos valores que lhe são faturados pelo prestador de serviços. É, pois, 

inquestionável que as informações previstas no Regulamento FIS e os elementos previstos 

na alínea h) do ponto (i) do SPD são entregues aos assinantes em momentos distintos e têm 

funções e objetivos também muito diferentes. 

Em conclusão, como facilmente se compreende, em qualquer produto ou serviço, o facto de 

o preço ser acordado contratualmente entre as partes não invalida que este deva constar das 

faturas, sendo mesmo a sua inclusão nas faturas fundamental para que se afira o regular 

cumprimento do que foi contratado. 
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 Quanto à alínea i), relativa ao valor referente a comunicações adicionais (chamadas e 

mensagens, incluindo para números não geográficos, tráfego de Internet, entre outros) 

não incluído no preço da mensalidade ou no período de referência que sirva de base à 

faturação, identificando a(s) correspondente(s) categoria(s) e quantidade(s) faturada(s): 

A APRITEL e a NOS referem, a propósito da alínea i) do ponto (i) do SPD que, ao contrário 

do critério “categoria”, o critério “quantidade faturada”, por exemplo, número de chamadas ou 

número de acessos à Internet, não acrescenta detalhe relevante que esclareça a composição 

do valor total das comunicações adicionais faturadas, uma vez que esse valor pode ser 

variável em função da duração de cada chamada ou dos locais de origem e de destino da 

chamada, do tempo de ligação à Internet ou do volume de tráfego cursado na rede.  

E defende que, nesse sentido, o critério “quantidade” deve ser eliminado do texto final que 

venha a ser aprovado n Deliberação. 

Entendimento da ANACOM 

Tendo presente as observações das empresas a este propósito, opta-se por manter a 

referência ao critério “quantidade” na decisão final, muito embora condicionado às situações 

em que este seja aplicável. Será o caso, por exemplo, da referência à quantidade de 

comunicações adicionais para serviços de tarifa única por chamada que seja faturada.  

 Quanto à alínea j), relativa ao valor de descontos aplicados: 

A MEO observa que, tendo em conta que os assinantes, por força da LCE, têm já acesso a 

esta informação e que, por via da entrada em vigor da alteração ao Regulamento FIS, terão 

igualmente acesso à mesma, não se compreende o motivo da inclusão deste campo. 

A VODAFONE considera que esta informação, embora relevante em determinados casos, 

não deve fazer parte do conjunto de informação a constar obrigatoriamente da fatura, uma 

vez que a sua pertinência ou necessidade depende da forma como o serviço é divulgado e 

posteriormente contratado. A empresa concretiza o argumento exemplificando que, em 

alguns dos seus pacotes, o preço divulgado é já o preço final a suportar pelo assinante, 

incluídos os descontos, acrescentando que da sua experiência resulta que os assinantes 

preferem ter acesso ao valor líquido final que terão de pagar e que incluir nas faturas o valor 

dos descontos apenas contribuiria para dificultar a perceção do valor devido. 

Entendimento da ANACOM 
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Vale, neste ponto, o mesmo argumento acima apresentado, no ponto 2.5. e a propósito das 

observações feitas sobre a alínea h) do ponto (i) do SPD – a indicação dos valores concretos 

das parcelas que integram o valor final a pagar pelo assinante é necessária para que estes 

possam verificar se os valores cobrados pelos prestadores de serviços correspondem ao que 

foi contratualizado, justificando-se plenamente que a informação sobre os descontos seja 

facultada, quer no momento da contratação, quer no momento da liquidação do valor devido 

como contrapartida das prestações contratadas. Como acima foi assinalado, são momentos 

contratuais distintos, servindo a informação, em cada um desses momentos, diferentes 

propósitos. 

Acresce que a concretização do valor dos descontos, como parcela do preço, não invalida, 

naturalmente, a apresentação do valor total a suportar pelo assinante, que deve resultar do 

cálculo feito com base em todas as parcelas de valor positivo e negativo. Assim, a inclusão 

desta informação nas faturas contribuirá para aumentar a transparência, não se antevendo 

de que forma poderá fomentar confusão no assinante sobre o valor que terá a pagar. 

 Quanto às alíneas k), relativa a acertos na faturação e r), relativa aos débitos e créditos 

do assinante, devidamente discriminados e justificados: 

Considerando a MEO que, tipicamente, os acertos de faturação são efetuados através de 

débitos e/ou créditos, a empresa assinala não compreender a distinção resultante destas 

duas alíneas e pede clarificação na decisão final. 

Entendimento da ANACOM  

Ainda que possa ser correto que os acertos nas faturas decorrentes de erros ou incorreções 

se façam habitualmente através de débitos ou créditos nos valores faturados no período 

seguinte, os referidos débitos ou créditos não se relacionam necessariamente com acertos 

na faturação decorrentes dessas incorreções e, como tal, julga-se de manter a distinção. Não 

obstante, e dada a possível relação entre ambas, procede-se à fusão, numa única alínea, das 

alíneas k) e r), fusão essa que não compromete que os acertos nas faturas, por um lado, e 

os débitos e créditos, por outro lado, sejam apresentados, sempre que aplicável, de forma 

autónoma.  

 Quanto à alínea I), relativa ao valor de carregamentos efetuados pelo assinante e 

consumos efetuados, saldos transitados de períodos de faturação anteriores e saldos 
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existentes no final do período de faturação, que podem ainda transitar para o período 

seguinte: 

A MEO assinala que, de acordo com as regras próprias do IVA, estes pagamentos 

antecipados dão lugar à obrigação de emissão de fatura no momento em que foram 

realizados, considerando-se, nessa altura, devida e integralmente cumpridas as obrigações 

de faturação previstas na lei. Assim, entende esta empresa que não podem ser impostas 

quaisquer obrigações de emissão de fatura ou menções obrigatórias adicionais, assinalando 

também que não será possível incluir detalhes adicionais nas faturas emitidas na modalidade 

de pré-pago. 

Acrescenta ainda aquela empresa que há carregamentos que são efetuados nos tarifários 

pré-pagos, relativamente aos quais não são sequer emitidas faturas mensais referentes à 

prestação do serviço.        

APRITEL e a NOWO defendem que esta alínea não deve ser considerada como elemento 

mínimo de detalhe a constar da fatura detalhada, uma vez que neste tipo de documento 

apenas deve ser apresentado o saldo/valor que o cliente paga no período de referência da 

própria fatura e não qualquer outro valor, que se revelará potenciador de dúvidas e de 

dificuldades práticas de implementação, face aos sistemas de faturação em uso, salientando 

ainda a APRITEL o facto de, no caso dos carregamentos, o documento emitido pelo 

Multibanco, Homebanking ou PayShop, por si, revestirem já um documento de natureza fiscal, 

implicando tal inclusão uma dupla faturação. 

A NOS assinala ainda que a inclusão desta informação na fatura rapidamente se encontra 

desfasada do saldo efetivamente disponível para utilização pelo cliente, que poderá consultar 

esta informação atualizada no próprio equipamento ou, em determinadas circunstâncias, na 

área de cliente. 

Entendimento da ANACOM 

Cumpre, em primeiro lugar, salientar que está em causa no SPD a emissão de faturas 

detalhadas, a pedido dos assinantes. Apenas há lugar à emissão de faturas com o grau de 

detalhe previsto nesta decisão nos casos em que os assinantes o solicitem, o que farão 

porque necessitam da informação aqui contemplada. Nestes casos, por força das obrigações 

contempladas na LCE – que não prejudicam o cumprimento das obrigações fiscais, sendo 

ambas conciliáveis –, os prestadores de serviço devem facultar aos seus assinantes as 
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faturas com o detalhe solicitado, em conformidade com o que for determinado pela ANACOM. 

De resto, os serviços pré-pagos de comunicações eletrónicas não são os únicos casos em 

que os pagamentos são feitos através de meios remotos (Multibanco, Homebanking ou 

PayShop) sem que esse meio de pagamento ponha em causa o cumprimento de obrigações 

de faturação com detalhe e discriminação do que está a ser pago (se tal for solicitado).  

Acresce que as obrigações de emissão e entrega de faturas mensais, sem detalhe (ao abrigo 

dos n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º da LSPE, bem como do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 41/2004, no 

que respeita ao direito a receber faturas não detalhadas) ou, a pedido do assinante, 

detalhadas (ao abrigo do n.º 3 do artigo 9.º da LSPE e do artigo 39.º da LCE), não contemplam 

qualquer exceção em função do tipo de tarifários em causa, aplicando-se, também aos 

tarifários pré-pagos, em relação aos quais tem também aplicação o disposto na alínea l) do 

SPD, sendo este um elemento relevante para assegurar o direito a receber uma fatura mensal 

que especifique devidamente os valores que apresenta, discriminando os serviços prestados 

e as correspondentes tarifas, bem como o direito a obter faturas detalhadas, mediante 

solicitação. 

Também nos serviços pré-pagos a fatura constitui um instrumento para verificação da 

regularidade do cumprimento das obrigações contratadas, sendo esta também a razão do 

direito à faturação consagrado na LSPE. 

Em conclusão, o cumprimento das obrigações de natureza fiscal, designadamente das que 

resultam do CIVA, não exime os prestadores de serviços do cumprimento das obrigações de 

natureza sectorial, previstas na LCE, na LSPE e na Lei n.º 41/2004, podendo estes fazê-lo 

no mesmo documento, quando tal seja possível, ou em documentos distintos. 

Finalmente, refira-se que o potencial desfasamento entre o valor do saldo à data da emissão 

da fatura e o valor do mesmo saldo à data da sua receção pelo assinante será uma 

decorrência do facto de a fatura apresentar, necessariamente, a informação por referência à 

data da sua emissão. Com efeito, mesmo nos serviços pós-pagos, aquando do recebimento 

de uma determinada fatura, já se encontrará a decorrer um novo período de faturação, sobre 

o qual o assinante não dispõe ainda de informação e no âmbito do qual haverá já novos 

débitos a considerar. Assim, desde que a data da emissão da fatura seja clara para o 

assinante, não se antevê de que modo o cumprimento desta obrigação legal poderá trazer 

dificuldades, assinalando-se, uma vez mais, que a emissão de faturas mensais, sem detalhe   

ou, a pedido dos assinantes, detalhadas, é uma obrigação que decorre da lei, mesmo quando 

estejam em causa tarifários pré-pagos. 
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 Quanto às alíneas n), relativa à data de término da fidelização e o), relativa aos encargos 

devidos à data da emissão da fatura pela cessação do contrato por iniciativa do assinante 

antes do término da fidelização: 

No SPD são invocados requisitos de clareza e de transparência para sustentar a informação 

que aí se prevê constar da fatura, por se considerar que, nessa medida e com a extensão 

nele prevista, é a mesma necessária à adequada execução dos contratos. Exemplificativa 

desse entendimento é a inclusão no ponto (i) do SPD das alíneas n) e o), que se referem, 

respetivamente, à informação sobre a data de término da fidelização e sobre os encargos 

devidos à data da emissão da fatura pela cessação do contrato por iniciativa do assinante 

antes do término da fidelização. 

A este propósito, a APRITEL, a NOS, a NOWO e a VODAFONE, contrapõem, no sentido de 

que a informação que a ANACOM pretende que seja facultada ao cliente nas alíneas n) e o) 

do ponto (i) do SPD, a ser incluída, pode não ser, necessariamente, exata, uma vez, que na 

altura em que o cliente recebe a fatura de comunicações eletrónicas, os valores referentes 

aos encargos a pagar em caso de cessação antecipada do contrato já não se encontram 

atuais. Estes valores encontram-se, de acordo com as referidas empresas, sujeitos a uma 

permanente mudança e ajuste, não apenas pelo decurso do tempo (neste caso, o tempo que 

medeia entre a emissão da fatura e a sua receção pelo cliente), mas também em virtude de 

eventuais alterações de tarifário acordadas entre as partes, as quais podem ocorrer a 

qualquer momento e por vários canais, nomeadamente em momento posterior à emissão da 

fatura e anterior à respetiva receção pelo cliente. 

Por outro lado, a MEO considera problemático o facto de, além de não estar em causa uma 

informação de natureza fiscal, a menção referida na alínea o) do ponto (i) do SPD ter de 

refletir o valor, à data da emissão da fatura, de um pagamento que será devido pelo assinante 

em caso de cessação do contrato por iniciativa do mesmo antes do término da fidelização – 

ou seja, uma situação eventual que, mesmo que venha a ocorrer, não constitui, no 

entendimento da empresa, a contraprestação de uma prestação de serviços. 

Adicionalmente, a NOS e a VODAFONE entendem que a inclusão de tal menção na fatura 

poderá revelar-se confusa e potenciadora de dúvidas, uma vez que não constam daquele 

documento os elementos que concorrem para a determinação do valor apresentado e que 

necessariamente contribuem para a sua compreensão (como, por exemplo, quais as 

vantagens associadas ao período de fidelização que contribuem para a fixação dos encargos 

a suportar em caso de cessação antecipada do contrato).  
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A APRITEL, a MEO, a NOS e a VODAFONE afirmam ainda, quanto aos encargos 

decorrentes da cessação antecipada do contrato durante o período de fidelização, que no 

projeto de regulamento de alteração do Regulamento FIS, sujeito a consulta pública em 2017, 

a ANACOM admitiu, ao contrário do que parece resultar agora da alínea o) do ponto (i) do 

SPD, que a apresentação daquela informação fosse efetuada através de uma fórmula e 

respetivo exemplo. Não compreendem, por isso, a opção agora tomada no SPD, que parece 

reverter esse entendimento, remetendo novamente para o valor exato dos encargos. 

A  APRITEL, a VODAFONE, a NOWO e a NOS chamam também a atenção para o facto de 

a LCE estabelecer um regime especial relativo às obrigações de informação sobre a matéria 

vertida nas alíneas n) e o) do SPD, referindo o disposto no artigo 47.º-A, n.º 3 da LCE21, ao 

qual a NOS adita a referência ao disposto no artigo 48.º, n.º 2, alíneas a) e c)22 da LCE. Para 

estas empresas, a LCE é clara, estipulando que as empresas devem fornecer esta informação 

no momento e sempre que tal lhes seja solicitado, e não por sua iniciativa. Este dever especial 

de informação em matéria de prazos de fidelização e respetivos encargos assegura, 

plenamente e de forma clara, o esclarecimento dos assinantes. 

A MEO, a NOWO e a VODAFONE referem ainda que dispõem de canais próprios para a 

prestação de informação atualizada aos seus clientes sobre a duração remanescente do seu 

contrato, bem como sobre o valor associado à cessação antecipada dos mesmos, por via de 

linhas telefónicas de atendimento e de atendimento em loja, para além de, como salienta a 

NOWO, as condições vertidas nos contratos de adesão e as condições de oferta dos serviços, 

disponíveis para consulta no respetivo sítio na Internet, esclarecerem a fórmula de cálculo 

para apuramento do montante a pagar em caso de rescisão antecipada.  

A APRITEL acrescenta ainda um argumento que reputa de teleológico: as empresas estão 

empenhadas em manter a continuidade da relação contratual. Uma declaração contratual 

com aquele conteúdo opera como um convite à rescisão, que é antinatural numa relação 

                                                
21«As empresas referidas no n.º 1 que estabeleçam com os seus assinantes períodos de fidelização são obrigadas 

a fornecer-lhes, através dos meios que habitualmente utilizam na sua comunicação regular com os mesmos, no 
momento e sempre que tal seja solicitado, toda a informação relativa à duração remanescente do seu contrato, 
bem como o valor associado à rescisão antecipada do mesmo.» 

22«A informação relativa à duração dos contratos, incluindo as condições da sua renovação e cessação, deve ser 
clara, percetível, disponibilizada em suporte duradouro e incluir as seguintes indicações:  
a) Eventual período de fidelização, cuja existência depende da atribuição de qualquer vantagem ao consumidor, 
identificada e quantificada, associada à subsidiação de equipamentos terminais, à instalação e ativação do 
serviço ou a outras condições promocionais;  
(…) 
c) Eventuais encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato durante o período de fidelização, por 
iniciativa do assinante, nomeadamente em consequência da recuperação de custos associados à subsidiação 
de equipamentos terminais, à instalação e ativação do serviço ou a outras condições promocionais.» 
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contratual de uma empresa com o seu cliente, e até lesiva da perceção do mesmo sobre as 

intenções do seu prestador. Considera ainda que a inclusão na fatura da informação prevista 

na alínea o) do ponto (i) do SPD viola o princípio da liberdade contratual, por condicionar a 

decisão sobre a manutenção da relação contratual. 

A MEO, a NOS e a NOWO referem ainda que, no momento em que é recebida uma denúncia 

ou resolução do contrato durante a vigência do período de fidelização, têm de dar 

cumprimento à Decisão da ANACOM sobre os procedimentos exigíveis para a cessação de 

contratos, por iniciativa dos assinantes, relativos à oferta de redes públicas ou serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público23, de 09.03.2012, nomeadamente ao 

disposto nos pontos 2.3.5., alíneas b) e c)24, 2.4.1.25, 2.4.4.26 e 427, alíneas d) e e).  

Paralelamente, a VODAFONE afirma que, em seu entender, é patente a dificuldade com que 

a ANACOM se depara ao tentar enquadrar a obrigatoriedade de inclusão destas informações 

na fatura. Com efeito, quando, por ocasião do exercício de repartição do acervo de 

informação que propõe que conste da fatura detalhada em quatro “grandes núcleos 

informativos”, inclui a alínea o) do ponto (i) do SPD no núcleo de elementos que “permite ao 

assinante saber em que termos e qual o prazo de que dispõe para proceder ao pagamento 

da fatura e, em caso de dúvida ou de discordância quanto ao valor a pagar, como contactar 

o prestador de serviços, exercer o seu direito de queixa e, se assim o entender, recorrer aos 

meios de resolução extrajudicial de conflitos”, tornando-se evidente a falta de sustentação ou 

justificação desta imposição. Para a VODAFONE, a identificação dos encargos devidos à 

data da emissão da fatura pela cessação do contrato por iniciativa do assinante antes do 

                                                
23 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1120684 
24«Dos formulários previstos nos números 2.3.3. e 2.3.4. [formulários para a submissão da declaração de 

denúncia], devem constar as seguintes informações: 
a) a documentação a apresentar com a declaração de denúncia, nos termos do número 2.2.; 
b) as regras aplicáveis à determinação da data da cessação do contrato;» 

25«Recebida uma declaração de denúncia nos termos previstos nos números 2.3. e sempre que a mesma cumpra 
os requisitos fixados nos números 2.1. e 2.2., as empresas devem, no prazo de cinco dias úteis a contar da data 
da sua receção, c a denúncia do(s) serviço(s) ou do contrato.» 

26«Da comunicação prevista no número 2.4.1. deve ainda constar a indicação da data efetiva de cessação do(s) 
serviço(s) ou do contrato e, quando aplicável, a indicação, com carácter concreto, dos direitos e obrigações do 
assinante emergentes da denúncia, incluindo a obrigação de pagamento de eventuais encargos daí decorrentes, 
nomeadamente aqueles associados ao incumprimento de períodos contratuais mínimos e à não devolução de 
equipamentos.» 

27«Sempre que o assinante manifeste a intenção de denunciar ou resolver um contrato, a empresa deve facultar-
lhe todas as informações relevantes para o efeito, incluindo: 
(…) 
d) as regras aplicáveis à determinação da data da cessação do contrato; e 
e) a indicação, com carácter concreto, dos direitos e obrigações do assinante emergentes da cessação do 
contrato, incluindo a obrigação de pagamento de eventuais encargos daí decorrentes nos termos 
contratualmente previstos, nomeadamente aqueles associados ao incumprimento de períodos contratuais 
mínimos e à não devolução de equipamentos.» 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1120684
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término da fidelização em nada se relaciona com o “núcleo informativo” em que a ANACOM 

o insere, nem sequer em nenhum dos outros grandes núcleos informativos.  

Por todos estes motivos, a APRITEL, a MEO, a NOS, a NOWO e a VODAFONE consideram 

que a alínea n) do SPD, relativa à data de término da fidelização, bem como a já referida 

alínea o), devem ser eliminadas, por corresponderem a informação já difundida pelas 

empresas em momentos e formas mais adequadas ao seu propósito. 

A DGC, por seu lado, salienta a particular relevância da inclusão, nas faturas detalhadas, 

destes elementos informativos, dada a elevada conflitualidade associada ao período de 

fidelização. 

Entendimento da ANACOM 

Em primeiro lugar, cumpre referir que o facto de a informação relativa aos encargos ter como 

referência a data de emissão da fatura, e não já a data da respetiva receção pelo assinante, 

não será argumento que justifique a não inclusão daquela informação neste suporte, uma vez 

que (i) todas as informações constantes da fatura mensal – incluindo os consumos realizados 

e faturados – se referem, efetivamente, à data da respetiva emissão, que nela é 

expressamente indicada, não se tratando de uma realidade que se possa considerar 

específica destes elementos informativos ou para a qual os assinantes não se encontrem já 

despertos, e (ii) o cálculo do valor dos encargos a suportar pelos assinantes em caso de 

denúncia antecipada, nos termos do que dispõem os n.s 11 a 13 do artigo 48.º da LCE, tem 

subjacente aspetos objetivos concretos – o tempo já decorrido e a decorrer até ao termo do 

contrato –, sendo feito por referência a cada mês do período de fidelização. De resto, não 

resulta também dos contratos depositados pelas empresas na ANACOM, em cumprimento 

do n.º 18 do mesmo artigo, a aplicação de qualquer percentual que ajuste esse cálculo ao 

dia. 

Neste âmbito, cumpre igualmente clarificar que a obrigação de inclusão, nas faturas 

detalhadas, da informação contida nas alíneas n) e o) do SPD, em particular do valor dos 

encargos que, à data da emissão da fatura, seriam devidos pelo assinante, caso este 

pretendesse fazer cessar antecipadamente o contrato, não visa, nem poderia visar, que esse 

elemento seja configurado como uma parcela do preço faturado ao assinante – o que, 

naturalmente, não faria sentido, visto tratar-se de um encargo meramente eventual.  
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O que se pretende é, antes, que das faturas conste informação autónoma e atualizada, à data 

da emissão da fatura e por referência a esse momento, sobre este elemento relevante da 

relação contratual que poderá ser inserida, por exemplo, em caixa de texto destinada 

especificamente ao efeito e separada dos montantes que compõem a cobrança mensal do 

serviço. De facto, como assinala a DGC, as questões relativas ao período de fidelização são 

ainda potenciadoras de um elevado nível de conflitualidade no sector das comunicações 

eletrónicas, que um maior esclarecimento dos assinantes pode ajudar a reduzir. É justamente 

a elevada conflitualidade que determina que se procure, através da informação prevista nas 

alíneas n) e o) do ponto (i) do SPD, assegurar que os assinantes tenham uma melhor 

consciência dos compromissos que subscreveram, se estes se mantêm (dado o lapso de 

tempo decorrido, entretanto) de modo a evitar conflitos que, em grande parte dos casos, têm 

origem na deficiente comunicação e entendimento das obrigações contratualizadas.  

De resto, sobre a existência de outros meios através dos quais os assinantes poderão obter 

informação atualizada sobre estes elementos, refira-se que parte deles (como as linhas de 

atendimento telefónico e as lojas) não pressupõem a sua disponibilização em suporte 

duradouro, havendo frequentemente relatos de problemas de informação neste contexto, com 

os assinantes a obterem informação divergente em cada contacto e, em alguns casos, 

acabando por tomar decisões com base em informação que vêm a perceber não estar correta. 

Já as áreas de cliente têm uma abrangência limitada, apenas lhes acedendo assinantes com 

acesso a computador e à Internet e com um grau de literacia digital relevante. 

Também não se vê de que forma a observância do disposto na Deliberação da ANACOM de 

09.03.2012, sobre os procedimentos exigíveis para a cessação de contratos, por iniciativa 

dos assinantes, relativos à oferta de redes públicas ou serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, poderá obstar à inclusão de informação desta natureza nas faturas. 

Por outro lado, considera-se de rejeitar liminarmente o entendimento de que a divulgação de 

informação sobre a data de término da fidelização e o encargo devido pela cessação 

antecipada do contrato possa ser considerada como um convite à rescisão contratual. Com 

efeito, o eventual “apelo” à cessação do contrato decorrerá da prestação de um serviço que 

não vá ao encontro das expectativas do assinante, não podendo, razoavelmente, afirmar-se 

que o facto de se transmitir ao assinante informação sobre o número de meses em falta até 

ao final do período de fidelização e sobre o valor que teria, eventualmente, de pagar caso 

optasse por denunciar antecipadamente o contrato constituirá, por si só, um apelo à denúncia 

do contrato no casos em que o assinante se encontre satisfeito com o serviço prestado. Se 
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algum enviesamento pudesse resultar da disponibilização desta informação seria, antes, o 

de evitar denúncias antecipadas imponderadas por parte dos assinantes, ao torná-los mais 

conscientes das respetivas obrigações contratuais nesse cenário. 

Assim, dificilmente se compreenderá o argumento de que a inclusão desta informação nas 

faturas conflitua com a liberdade de negociar e celebrar os contratos – pelo contrário, a 

exigência opera para contratos em execução, não constituindo fundamento para a sua 

denúncia.  

Não foi, decerto, partilhando do entendimento da APRITEL que o legislador previu, como as 

próprias empresas respondentes bem assinalam, nos artigos 47.º, 47.º-A e 48.º da LCE, 

obrigações de divulgação de informação sobre esses aspetos em particular, em sede pré-

contratual e contratual. A este respeito, assinala-se que o cumprimento, pelos prestadores de 

serviços, do disposto no n.º 3 do artigo 47.º-A da LCE, que os obriga a disponibilizar esta 

informação sempre que tal lhes for solicitado pelos assinantes, não invalida que passem a 

disponibilizar também esta informação mensalmente, nas faturas. 

Com efeito, está em causa a necessidade de promover o acesso dos assinantes a informação 

que é essencial à gestão da relação contratual com as empresas com que celebraram 

contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas, tipicamente de natureza 

continuada, assegurando a sua disponibilização por via da fatura, que se considera, para o 

efeito, um meio idóneo, transparente, acessível, regular e, tanto quanto possível, atualizado. 

De resto, a possibilidade de a ANACOM poder fixar a forma e periodicidade da comunicação 

das informações sobre a duração remanescente dos contratos sempre que estes contemplem 

períodos de fidelização e dos encargos associados à sua cessação antecipada por iniciativa 

do assinante está também contemplada na LCE (n.º 2 do artigo 47.º-A).  

Por último, esclarece-se que a recondução da informação da alínea o) do ponto (i) do SPD, 

sobre os encargos devidos à data da emissão da fatura pela cessação do contrato por 

iniciativa do assinante antes do término da fidelização, ao núcleo de elementos que permite 

ao assinante saber em que termos e qual o prazo de que dispõe para proceder ao pagamento 

da fatura se tratou de um lapso, que se corrige na decisão final. Com efeito, é inequívoco 

que, tal como a informação constante da alínea n) do ponto (i) do SPD, sobre a data de 

término da fidelização, a informação da alínea o) se reconduz ao núcleo de elementos que 

permite ao assinante verificar e controlar, com base em informação atualizada, os custos em 

que incorre com os serviços e comunicações que contratou sabendo ainda, nesse âmbito, 
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por quanto tempo suportará esses custos caso o contrato tenha um período de fidelização 

associado e qual o valor devido pela cessação antecipada do contrato. 

 Quanto à alínea s), relativa à referência à possibilidade de contestação, pelo assinante, 

dos valores faturados, o prazo previsto para o efeito bem como os meios pelos quais 

poderá fazê-lo junto da empresa que presta serviço(s): 

A DECO assinala que a possibilidade de contestação dos valores faturados, apesar de já 

prevista na alínea s) do ponto (i) do SPD, deve ser acompanhada do esclarecimento de que 

a empresa não pode suspender a prestação dos serviços quanto a valores já prescritos. 

A DGC salienta a particular relevância da inclusão, nas faturas detalhadas, deste elemento 

informativo. 

De forma genérica, a NOWO refere que replicar as informações constantes das alíneas s), t) 

e u) na fatura detalhada fará aumentar o seu número de páginas, com custos evidentes para 

a empresa, e que este tipo de informação, que já consta das condições gerais do contrato, 

encontrar-se-á descontextualizada do resto da informação que a fatura deverá 

necessariamente conter, para cumprimento de obrigações fiscais. 

A APRITEL, a cuja pronúncia a VODAFONE adere na totalidade, assinala, a par da MEO, da 

NOS e da NOWO, que as alíneas s), t) e u) não deverão figurar na fatura por estarem já 

disponíveis em outros suportes, por conta das obrigações legais naquelas matérias. 

Também a MEO assinala que, além de não estar, uma vez mais, em causa um elemento de 

natureza fiscal, esta informação é, atualmente, disponibilizada aos assinantes nos contratos, 

em cumprimento das regras resultantes da LSPE. 

Entendimento da ANACOM 

Quanto à inclusão, no nível mínimo de detalhe e informação que, sem quaisquer encargos, 

as empresas devem assegurar aos assinantes que solicitem faturação detalhada, da 

proibição de suspensão do serviço quanto a valores já prescritos, foi a mesma tida em conta 

na medida preconizada pela ANACOM, ainda que com adaptações em linha com a tutela de 

interesses que a DECO procurou acautelar.  

Assim, para assegurar a completude da informação a prestar neste domínio específico, e 

dada a sua essencialidade, prevê-se na decisão final um ajustamento da redação da alínea 
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s), com o objetivo de a alinhar com o disposto no n.º 4 do artigo 52.º-A da LCE. Nesse sentido, 

ao fazer referência à possibilidade de contestação, pelo assinante, dos valores faturados, ao 

prazo previsto para o efeito, bem como aos meios pelos quais poderá fazê-lo junto da 

empresa que presta o(s) serviço(s), em cumprimento da medida preconizada pela ANACOM, 

as empresas devem ainda esclarecer na fatura que a suspensão do serviço não tem lugar 

nas situações em que os valores da fatura sejam objeto de reclamação por escrito junto da 

empresa, com fundamento na inexistência ou na inexigibilidade da dívida. 

Em resposta às observações da APRITEL, bem como das empresas, em particular da MEO, 

sobre a falta de relevância dos elementos contemplados nestas alíneas para efeitos fiscais 

remete-se para o entendimento já manifestado a propósito da natureza das faturas, da 

proporcionalidade da medida e respetivos custos de implementação e da disponibilização de 

informação idêntica em vários momentos da relação contratual (pontos 2.1.1., 2.4. e 2.5., 

acima). 

Acresce que as reclamações relacionadas com problemas no âmbito da faturação de serviços 

de comunicações eletrónicas recebidas na ANACOM representaram, no 1.º semestre de 

2017, o terceiro assunto mais reclamado no sector, com uma variação semestral de 8,2% e 

uma variação homóloga de 17,6%.  

Nessa medida, e especificamente sobre a informação contida na alínea s) do ponto (i) do 

SPD, tendo também presente que os contratos para a prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas não têm, regra geral, de ser celebrados por escrito, aderindo o 

assinante (em particular, o consumidor) a contratos de adesão de cujas condições poderão 

não dispor em suporte duradouro, julga-se útil e adequado que os assinantes sejam alertados, 

nas faturas mensais detalhadas, para a possibilidade de reclamarem do valor faturado, do 

prazo de que dispõe para o efeito e dos meios através dos quais poderão fazê-lo, além de 

que não se identifica na LSPE norma que determine a introdução nos contratos de prestação 

de serviços de comunicações eletrónicas de informação com tal teor, ao contrário do que é 

afirmado pela MEO. Com efeito, no entendimento da ANACOM, esta determinação pode 

representar um incentivo para a resolução de reclamações pelas empresas, melhorando a 

perceção que o assinante tem do serviço e do seu prestador, e diminuindo também a 

conflitualidade do sector. 

 Quanto à alínea t), relativa à referência à possibilidade de exercício do direito de queixa 

através do livro de reclamações, incluindo o livro de reclamações eletrónico 
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Quanto ao livro de reclamações, a APRITEL, a MEO, a NOS e a NOWO salientam que já se 

encontra prevista no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, na sua redação atual28, a 

obrigação de afixação, no estabelecimento comercial do fornecedor de bens ou prestador de 

serviços, em local bem visível, da informação de disponibilização do livro de reclamações e 

da identificação e morada completas da entidade competente para apreciar a reclamação 

(artigo 3.º, n.º 1, al. c), i) e ii)). As empresas também já procedem à divulgação, nos respetivos 

sítios na Internet, do link para o Livro de Reclamações Eletrónico, conforme resulta da lei 

vigente nesta matéria (artigo 5.º-B, n.º 2), entendendo não lhes incumbir a 

divulgação/promoção deste meio ou do direito de queixa. A este propósito salientam que 

deverão ser os próprios reguladores/entidades competentes a empreender tal tarefa, e não 

as empresas. 

A DGC, por seu lado, salienta a particular relevância da inclusão, nas faturas detalhadas, 

deste elemento informativo. 

Entendimento da ANACOM 

Quanto à informação contida na alínea t) do ponto (i) do SPD, os argumentos que 

fundamentam a competência da ANACOM para a inclusão de informação, 

independentemente da sua natureza, nas faturas detalhadas, foram já sobejamente 

explanados, remetendo-se, nesta oportunidade, para os pontos 2.1. e 2.2., acima.  

Acresce que não poderão os respondentes, razoavelmente, concluir que o legislador terá 

pretendido colocar o ónus da divulgação do livro de reclamações exclusivamente sobre as 

entidades reguladoras, desde logo porque o próprio Decreto-Lei n.º 156/2005, no n.º 2 do 

respetivo artigo 5.º-B, já obriga os fornecedores de bens e prestadores de serviços a divulgar 

nos respetivos sítios na Internet, em local visível e de forma destacada, o acesso à Plataforma 

Digital, isto é, ao livro de reclamações eletrónico. 

Assim, estando em causa um meio de reclamação com especiais garantias para os 

assinantes, cujo procedimento é estabelecido por lei, considera-se ser de manter a referência 

a esta possibilidade, que incentivará à resolução de eventuais conflitos mediante exposição 

direta ao prestador de serviços, podendo o cumprimento desta determinação específica fazer-

se através da indicação na fatura do sítio na Internet onde se encontra disponível o livro de 

reclamações em formato eletrónico. 

                                                
28 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=737&tabela=leis 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=737&tabela=leis
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 Quanto à alínea u), relativa à referência à possibilidade de recurso aos mecanismos de 

resolução extrajudicial de conflitos, em particular, no caso dos consumidores aos centros 

de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados: 

Quanto à referência à possibilidade de recurso aos mecanismos de resolução extrajudicial de 

conflitos, a APRITEL, a MEO e a NOS referem que, entre estes (a saber, a mediação, a 

conciliação e a arbitragem), as empresas que prestam serviços de comunicações eletrónicas 

apenas estão legalmente vinculados à arbitragem necessária quando, “por opção expressa 

dos utentes que sejam pessoas singulares, sejam submetidos à apreciação do tribunal arbitral 

dos centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados.” (cf. n.º 1 do 

artigo 15.º da LSPE). Neste sentido, incluir na fatura detalhada a informação mencionada na 

alínea u) do ponto (i) do SPD pode levar a interpretações erróneas dessa informação quando 

o cliente pretenda fazer uso daqueles mecanismos, mas a empresa não se encontre legal ou 

voluntariamente vinculado aos mesmos, seja porque o utente não seja uma pessoa singular, 

seja porque a empresa não é aderente desses meios.  

No mesmo sentido, a DGC, apesar de referir a particular relevância da inclusão, nas faturas 

detalhadas, deste elemento informativo, considera que a referência aos meios de resolução 

extrajudicial de conflitos deve ser melhorada, dado que o recurso aos centros de arbitragem 

de conflitos de consumo apenas tem lugar no caso de ocorrer um litígio entre fornecedores 

de bens ou prestadores de serviços e assinantes que sejam consumidores, na aceção do n.º 

1 do artigo 2.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho (Lei de Defesa do Consumidor), na sua redação 

atual29. Neste sentido, propõe a seguinte redação para a alínea u) do ponto (i):  

“u) A referência à possibilidade de recurso aos mecanismos de resolução extrajudicial de 

conflitos. No caso particular dos consumidores, esta referência deverá incluir a 

possibilidade de recurso aos centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente 

autorizados.” 

Por outro lado, acrescentam as empresas acima referidas que a Lei n.º 144/2015, de 8 de 

setembro, na sua redação atual30, prevê a obrigação de as empresas informarem, no seu sítio 

eletrónico na Internet e nos contratos, quais as entidades de RAL a que se encontram 

vinculadas, por adesão ou por imposição legal decorrente de arbitragem necessária, e indicar 

o sítio eletrónico na Internet das mesmas (cf. artigo 18.º).  

                                                
29 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=726&tabela=leis. 
30 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2425&tabela=leis. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=726&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2425&tabela=leis
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A MEO assinala, por último, que, a propósito da Deliberação de 07.06.2018, relativa à 

desmaterialização do processo de transmissão de informação e documentação entre os 

prestadores de serviços de comunicações e a ANACOM no âmbito do tratamento das 

reclamações apresentadas através do livro de reclamações, esta Autoridade indicou que, em 

sede de resposta a reclamações apresentadas no livro cuja pretensão dos assinantes não 

seja acolhida, a inclusão desta informação era opcional, consagrando uma disposição de 

natureza semelhante, mas com carácter de mera recomendação, não compreendendo, 

assim, a MEO que a ANACOM recomende, num caso, que esta informação seja incluída e, 

no outro, imponha a sua inclusão. 

Entendimento da ANACOM 

Ponderados os contributos das empresas neste domínio, bem como as fragilidades 

assinaladas pela DGC no que respeita à redação da alínea em causa no SPD, opta-se na 

decisão final por não incluir no detalhe mínimo da fatura a alínea u). 

3.2.2. Ponto (ii) da Deliberação 

Tendo em conta o ponto (ii) da deliberação, que determina que “as empresas que oferecem 

redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público assegurem que as faturas referidas em (i) bem como as faturas sem detalhe ou com 

um detalhe inferior ao que acima se prevê são emitidas e enviadas aos assinantes sem 

quaisquer encargos”, a DGC questiona de que modo poderá existir uma fatura com detalhe 

inferior, àquele a que a deliberação estipula como “mínimo”.  

Entende aquela Direção-Geral que, para efeitos de controlo de despesas, o nível de detalhe 

e informação que consta no n.º 2 do artigo 94.º da LCE são obrigatórios em caso de faturação 

detalhada. Sem prejuízo, a Autoridade Reguladora Nacional (ARN) pode ainda definir “o nível 

mínimo de detalhe e informação que, sem quaisquer encargos, as empresas devem 

assegurar aos assinantes que solicitem faturação detalhada”, conforme resulta do n.º 5 do 

artigo 39.º. Neste caso, não se circunscrevendo aos efeitos de controlo de despesas, segundo 

a DGC, o nível de mínimo de informação e detalhe a definir pela ARN será sempre superior 

ao estipulado no artigo 94.º. Conclui, assim, que i) o nível de detalhe e informação que resulta 

da aplicação de ambas as normas terá o mesmo valor jurídico, não sendo possível a sua 

alteração por acordo entre as partes, e que ii) se a presente deliberação pretende fazer 

cumprir o n.º 5 do artigo 39.º, o nível mínimo de detalhe e informação que resultar da mesma 
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deverá traduzir-se num nível mínimo concreto e efetivo, não sendo permitido em caso de 

fatura detalhada, um “detalhe inferior”. 

Entendimento da ANACOM 

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que as regras do artigo 39.º da LCE dirigem-se a 

empresas que exercem a sua atividade ao abrigo de um enquadramento que lhes reconhece 

a liberdade de oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas (conforme resulta do 

n.º 1 do artigo 19.º do mesmo diploma) e que, na falta de específica disposição da lei ou de 

determinação da ANACOM, o detalhe mínimo a que se encontram obrigadas na faturação é 

o que se encontra previsto no CIVA. 

Assim, não é forçoso o entendimento que a DGC avança, nos termos do qual, para efeitos 

de controlo de despesas, o detalhe mínimo a assegurar na faturação detalhada seja o que 

está contemplado no artigo 94.º da LCE para o serviço universal. Em todo o caso, procurou-

se que o detalhe fixado abrangesse os elementos aí previstos, na medida do aplicável. 

Sem prejuízo, importa esclarecer que a definição do nível mínimo de detalhe de faturas que 

resulta do n.º 2 do artigo 94.º da LCE, será aplicável no estrito âmbito do serviço universal, 

com vista a que os assinantes possam verificar e controlar os seus encargos de utilização da 

rede de comunicações pública e dos serviços telefónicos acessíveis ao público a ela 

associados (cf. n.º 1 do mesmo artigo). 

Distintamente, o SPD sujeito a consulta tem por objeto a faturação de todos os serviços de 

comunicações eletrónicas, ainda que, conforme se esclareceu, a competência que agora se 

exerce, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 39.º da LCE, para definição do nível mínimo 

de detalhe das faturas não ponha em causa a necessidade de ser assegurado o cumprimento 

das obrigações sobre a emissão de fatura detalhada previstas no âmbito do serviço universal 

de comunicações eletrónicas, o que se mantém na decisão final. 

4. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração os contributos recebidos e à luz dos entendimentos atrás expostos, 

a ANACOM reconhece a necessidade de na decisão final proceder a ajustamentos do SPD 

nos seguintes pontos: 

1. Na parte expositiva da decisão: 
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a) Inclui-se referência ao disposto no n.º 2 do artigo 47.º-A da LCE, no sentido de 

clarificar que a ANACOM dispõe de competência para determinar às empresas a 

prestação de informações aos assinantes sobre um conjunto de informações fixadas 

no n.º 1 do referido preceito, de entre as quais a duração remanescente do contrato, 

sempre que haja períodos de fidelização, bem como os encargos associados à 

cessação antecipada do mesmo por iniciativa do assinante (alínea g) do n.º 1 do art. 

47.º-A), bem como para fixar a forma e periodicidade da comunicação pela qual essa 

informação é transmitida;  

b) Inclui-se a referência a “independentemente do suporte duradouro e meio utilizado”, 

a título de clarificação, como supra exposto; 

c) Inclui-se a referência ao artigo 36.º do Código do IVA, mencionado no presente 

relatório, no sentido de clarificar que a sua aplicabilidade não é posta em causa pela 

decisão final;  

d) Clarifica-se que a medida preconizada pela ANACOM é aplicável a faturas destinadas 

a assinantes consumidores e não consumidores, admitindo-se, porém, que o teor da 

decisão final, em particular os itens de natureza informativa dela constantes, se 

aplique, com as necessárias adaptações, às faturas destinadas aos assinantes que 

tenham previamente negociado com o prestador as condições de prestação do seu 

serviço ou conjunto de serviços, incluindo preços e quaisquer condições 

promocionais, que o utilizador do(s) serviço(s) pôde adaptar às suas necessidades; 

e) Ajusta-se a redação da alínea i) do SPD, optando-se por manter a referência ao 

critério “quantidade” na decisão final, muito embora condicionado às situações em que 

o mesmo seja aplicável; 

f) Fundem-se numa só alínea as alíneas k) e r) do SPD, fusão essa que não compromete 

que os acertos nas faturas, por um lado, e os débitos e créditos, por outro lado, sejam 

apresentados, sempre que aplicável, de forma autónoma; 

g) Ajusta-se a redação da alínea s) do SPD, completando-a e alinhando-a com o disposto 

no n.º 4 do artigo 52.º-A da LCE, devendo as empresas esclarecer nas faturas que a 

suspensão do serviço não tem lugar nas situações em que os valores da fatura sejam 

objeto de reclamação por escrito junto da empresa, com fundamento na inexistência 

ou na inexigibilidade da dívida;  

h) É acrescentada à alínea t) do SPD, por motivo de simplificação, a recomendação no 

sentido da remissão direta para a plataforma através da qual está acessível o livro de 

reclamações em formato eletrónico;  

i) É eliminada a alínea u) do SPD; 



49 
 

j) São renumeradas algumas alíneas do SPD, em virtude da fusão das alíneas k) e r) 

supra mencionadas; 

k) Na menção aos núcleos informativos a que se reconduzem as alíneas constantes do 

SPD, são referidos, no segundo núcleo de elementos, os encargos devidos à data da 

emissão da fatura pela cessação do contrato por iniciativa do assinante antes do 

término da fidelização, a título de clarificação, para além de renumeradas algumas 

das alíneas nesse âmbito indicadas; 

 

2. Na parte deliberativa da decisão: 

a) São refletidas nas alíneas do ponto (i) do SPD as alterações elencadas no ponto 1., 

que antecede; 

b) São renumeradas algumas alíneas do ponto (i) do SPD, em virtude da fusão das 

alíneas k) e r) supra mencionadas; 

c) Inclui-se referência, no ponto (ii) do SPD, a que a gratuitidade determinada na decisão 

final, que as empresas devem assegurar nas faturas referidas no ponto (i) do SPD 

bem como das faturas sem detalhe ou com um detalhe inferior ao que acima se prevê, 

decorre da lei, independentemente do suporte e meio utilizado para o efeito, como 

supra exposto; 

d) É alterado o ponto (iv) do SPD, no sentido de as empresas disporem do prazo máximo 

de 6 meses para procederem à implementação da decisão final. 

 


