
DECISÃO DA ANACOM 

SOBRE 

A OFERTA DA TARIFA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À 

INTERNET EM BANDA LARGA 

da NOWO COMMUNICATIONS, S.A 
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1. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho1, que cria a tarifa social de fornecimento de 

serviços de acesso à Internet em banda larga (TSI) determina, no n.º 4 do seu artigo 14.º, 

que as empresas que estão sujeitas à obrigação de disponibilizar a TSI, no prazo de oito 

dias a contar da entrada em vigor da Portaria n.º 274-A/2021, de 29 de novembro2, devem 

comunicar à ANACOM os termos em que é assegurada a disponibilização da referida tarifa. 

Em conformidade com o citado artigo 14.º, compete à ANACOM proceder à análise das 

condições comunicadas pelas empresas, prevendo o n.º 7 daquela disposição que, se esta 

Autoridade não se pronunciar no prazo de 10 dias depois de recebidas as comunicações 

acima indicadas, as ofertas remetidas se consideram aprovadas.  

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de 

julho, a NOWO COMMUNICATIONS, S.A (NOWO), por e-mail de 10.01.2022, enviou à 

ANACOM as condições de oferta da TSI, assim como variada documentação 

complementar contendo, entre outros elementos, as minutas contratuais com as condições 

aplicáveis à prestação do referido serviço. 

Por decisão do Presidente do Conselho de Administração da ANACOM de 21.01.2022, 

ratificada por deliberação do Conselho de Administração de 25.01.2022 foi aprovado o 

sentido provável de decisão (SPD) sobre a oferta da TSI da NOWO, com o objetivo de dar 

cumprimento ao disposto no artigo 14.º do mencionado Decreto-Lei. O referido SPD foi 

submetido ao procedimento de audiência prévia nos termos previstos nos artigos 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), por um prazo de dez dias 

úteis. 

A ANACOM recebeu, em 04.02.2022, dentro do prazo, a pronúncia da NOWO que foi 

objeto de análise, tendo sido preparado um relatório que contém um resumo das posições 

manifestadas por aquela empresa e do entendimento que sobre as mesmas tem a 

ANACOM. Aquele relatório constitui parte integrante da presente decisão. 

                                                
1 Disponível em https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168697989/details/maximized. 
2 Portaria n.º 274-A/2021, de 29 de novembro que estabelece o modelo, procedimentos e condições 
necessárias à aplicação do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, que cria a tarifa social de fornecimento de 
serviços de Internet, disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1711352.  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168697989/details/maximized
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1711352
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2. Condições da oferta 

Apresentam-se de seguida as condições da oferta transmitidas pela NOWO, tendo já em 

consideração as alterações comunicadas no âmbito da pronúncia acima mencionada. 

Tabela 1 – Condições da oferta comunicadas pela NOWO 

Requisitos da oferta TSI Termos comunicados 

Mensalidade 6,15 € (c/ IVA à taxa em vigor em Portugal 

Continental) 

Preço de serviços de ativação e ou de equipamentos 

de acesso 

Ativação: 26,38 (c/ IVA à taxa em vigor em Portugal 

Continental) 

TSI através de tecnologia fixa: o valor inclui apenas 

a ativação uma vez que o equipamento terminal é 

instalado pela empresa e é propriedade da mesma  

TSI através de tecnologia móvel: a ativação pode 

incluir o valor do equipamento de acesso quando 

este for adquirido pelo cliente  

Opção de faseamento de pagamento do preço de 

serviços de ativação e ou equipamentos de acesso 

3, 6, 12, 18 ou 24 meses  

Velocidade de download 12 Mbps 

Velocidade de upload 2 Mbps 

Valor mínimo de tráfego mensal 15 GB 

Aviso de consumo de dados Aos 80% e aos 100%, por SMS ou correio 

eletrónico 

Tráfego adicional: 

i) Mecanismo acionado pelo prestador para 

solicitar o consentimento expresso e prévio dos 

clientes: 

 

ii) Preço 

 
 
Envio ao cliente de SMS ou mensagem de correio 

eletrónico, sendo o seu consentimento prévio 

obtido nas duas formas possíveis de ativar tráfego 

adicional: chamada para o serviço de apoio ao 

cliente ou acesso à área de cliente 

 

6,15 € (c/ IVA à taxa em vigor em Portugal 
Continental) 
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Requisitos da oferta TSI Termos comunicados 

iii) Velocidade de download 12 Mbps 

iv) Velocidade de upload 2 Mbps 

v) Volume de dados 15 GB 

 

3. Análise 

Na sequência da análise que realizou sobre a oferta de TSI apresentada pela NOWO, a 

ANACOM, no SPD que proferiu em 21.01.2022, identificou um conjunto de aspetos que 

deviam ser objeto de ajustamento para que a oferta daquela empresa assegurasse o 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, e na Portaria n.º 274-

A/2021, de 29 de novembro. 

O SPD proferido previa a necessidade de ajustamento das disposições relativas aos: 

− Preços associados à mensalidade e aos serviços de ativação e ou equipamentos 

de acesso; 

− Regime de disponibilização do equipamento para acesso ao serviço disponibilizado 

em regime de comodato; 

− Pagamento faseado do preço associado aos serviços de ativação e ou 

equipamentos de acesso; 

− Condições de disponibilização de tráfego adicional. 

Conforme melhor se detalha no relatório de audiência prévia, a NOWO ajustou as 

disposições e condições da sua oferta para ir ao encontro do SPD proferido pela ANACOM, 

importando, por isso, aprovar a oferta de TSI que foi comunicada por aquela empresa em 

04.02.2022.  

Sem prejuízo, em linha com o entendimento expresso no relatório de audiência prévia, para 

o qual se remete, admite-se: i) a disponibilização de três opções de pagamento faseado, 

concretamente, 6, 12 e 24 meses e ii) a possibilidade de haver lugar à cobrança ao cliente 

de valores superiores ao fixado no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021, quando o 
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beneficiário solicite equipamentos adicionais num contexto que não se reconduza a uma 

utilização normal, lícita e diligente do equipamento originalmente disponibilizado, ou 

quando estejam em causa situações de extravio desse equipamento que não sejam pelo 

cliente devidamente comprovadas ou documentadas. 

Neste sentido, pode a NOWO, se assim o entender, contemplar estas condições na sua 

oferta.  

4. Conclusão e deliberação 

Considerando o acima exposto, as competências conferidas à ANACOM nos n.ºs 5 a 7 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, bem como os poderes previstos na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 

16 de março, o Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo do disposto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos acima identificados, aprova a oferta de tarifa social 

de acesso à Internet em banda larga da NOWO COMMUNICATIONS, S.A. para que esta 

empresa dê início ao procedimento previsto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 

de julho.  

 

Lisboa, 18 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Aprovo, por urgência, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 29.º dos 
Estatutos da ANACOM, tendo em conta, quer a necessidade de promover a rápida 
implementação da tarifa social do serviço de acesso à Internet, cujas condições de oferta 
que ainda estavam por definir foram concretizadas na Portaria n.º 274-A/2021, de 
29.11.2021 para entrar em vigor no início do corrente ano, quer também pelo facto de a 
próxima reunião ordinária do Conselho de Administração da ANACOM se realizar já depois 
de ultrapassado o prazo fixado no n.º 7 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de 
julho, que determina o deferimento tácito da oferta apresentada pela NOWO 
COMMUNICATIONS, S.A.  
A presente decisão deve ser submetida a ratificação por parte do Conselho de 
Administração da ANACOM na sua próxima reunião ordinária.   

 


