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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, 

nos termos do disposto no artigo 5.º do mesmo diploma. 

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 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE), por e-mail de 

10.01.2022, enviou à ANACOM as condições de oferta da TSI, assim como minuta 

contratual contendo as condições aplicáveis à prestação daquele 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 VODAFONE, 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 VODAFONE 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 Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, que cria a tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à 
Internet em banda larga; 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 transmitida pela VODAFONE, tendo já 

em consideração as alterações comunicadas no âmbito da pronúncia acima mencionada 

Tabela 1 – Condições da oferta comunicadas pela VODAFONE 

Requisitos da oferta TSI Novos Termos comunicados 

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

Continental) 

Este valor será ajustado em função da taxa de IVA 

aplicável nas Regiões Autónomas. 

Preço de serviços de ativação e ou de 

equipamentos de acesso 

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

Continental) 

Este valor será ajustado em função da taxa de IVA 

aplicável nas Regiões Autónomas. 

Equipamento fixo: propriedade do operador, sem 

custos adicionais cliente 

Equipamento móvel: propriedade do cliente, sem 

custos adicionais para o cliente  

Opção de faseamento de pagamento do preço de 

serviços de ativação e ou equipamentos de acesso 

6, 12 e 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% 

Tráfego adicional: 

i) Mecanismo acionado pelo prestador para 

solicitar o consentimento expresso e prévio 

dos clientes: 

ii) Preço 

 

Envio de SMS com indicação da necessidade de 

consentimento para ativação do tráfego adicional e 

quais os meios disponíveis para o efeito 

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

Continental) 
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Requisitos da oferta TSI Novos Termos comunicados 

Este valor será ajustado em função da taxa de IVA 

aplicável nas Regiões Autónomas. 

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 VODAFONE, 

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

considerou deverem 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 a: 

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

de acesso, em particular no que respeita à transparência da informação relativa à 

taxa de IVA aplicável; 

− Penalização associada à não devolução 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 associadas ao tráfego adicional;  

− Elementos exigidos para instruir o pedido; 

− Procedimento para atribuição da TSI. 

Conforme melhor se detalha no relatório de audiência prévia, a VODAFONE, na sua 

pronúncia, propôs-se ajustar as disposições e condições da sua oferta para ir ao encontro 

do SPD proferido pela ANACOM, com exceção da penalização associada à não devolução 

do equipamento para acesso ao serviço em regime de comodato, do procedimento para 
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atribuição da TSI e das condições de pagamento faseado do preço associado aos serviços 

de ativação e ou equipamentos de acesso. 

Relativamente à não devolução do equipamento para acesso ao serviço em regime de 

comodato é de notar que, no âmbito do SPD, a ANACOM havia assinalado no que respeita 

ao preço de equipamento para acesso ao serviço em regime de comodato que decorria 

dos elementos facultados pela VODAFONE que «o acesso ao serviço subscrito no âmbito 

da TSI, quando efetuado com base em tecnologia fixa, poderá implicar a utilização por 

parte do Cliente de equipamentos propriedade da Vodafone, a ser disponibilizados, de 

forma gratuita, durante todo o tempo de prestação do serviço.» (vd. número 1 da secção 

«Equipamentos» da minuta contratual) sendo também referido que «o Cliente fica obrigado 

a indemnizar a Vodafone pelo custo total do(s) equipamento(s) no valor de €150 (cento e 

cinquenta euros) em caso de extravio do(s) equipamento(s), quando no(s) mesmo(s) se 

verifiquem danos que não resultem de uma utilização normal, lícita e diligente ou que 

resultem de trabalhos de modificação ou intervenção que não tenham sido previamente 

autorizados pela Vodafone.» (vd. número 5) e que «o Cliente fica, de igual modo, obrigado 

a indemnizar a Vodafone quando se verifique o incumprimento da obrigação de devolução 

do(s) equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação 

aquando da desativação do serviço. O valor devido à Vodafone por não restituição dos 

equipamentos cedidos é de €150 (cento e cinquenta euros).» (vd. número 6), valor este 

este que ultrapassa, significativamente, o preço máximo previsto no n.º 2 do artigo 2.º da 

Portaria n.º 274-A/2021, de 29 de novembro. 

Foi ainda referido por esta Autoridade em sede do SPD que prevê a citada disposição da 

Portaria que «[n]os casos em que a atribuição da tarifa social de acesso a serviços de 

Internet em banda larga fixa ou móvel deva ser precedida de serviços de ativação e ou 

equipamentos de acesso o preço, máximo e único, a cobrar para esse efeito é de 21,45 

euros, ao qual acresce o IVA correspondente» evidenciando, assim, um propósito de 

acautelar a acessibilidade do preço que os beneficiários da TSI podem ter de pagar.  

Em conformidade com o que já constava do SPD, a ANACOM entende que, sendo 

inquestionável que a disponibilização dos equipamentos para acesso ao serviço em regime 

de comodato não contraria, nem a letra, nem a intenção do legislador, expressa no Decreto-

Lei n.º 66/2021 e na Portaria n.º 274-A/2021, já a previsão de que o beneficiário da tarifa, 

nos casos em que ocorra a perda, furto ou extravio de equipamento, deve pagar um valor 
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que ultrapassa, em muito, o limite para os encargos com ativação e ou equipamento fixado 

no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria, compromete o propósito de acessibilidade que se 

pretendeu garantir com o regime da TSI. 

Com efeito, a melhor interpretação do que foi pretendido pelo legislador conduz a que se 

conclua que o artigo 2.º, n.º 2 da Portaria visa abranger todas as situações que criem 

encargos para os beneficiários da TSI em consequência da ativação do serviço e ou 

disponibilização de equipamentos necessários para o acesso ao mesmo, 

reconhecendo-se, contudo, que a redação conferida a esta disposição, quando refere 

«preço, máximo e único, a cobrar» convoca a figura da venda de equipamento e não a de 

uma «penalização» ou «compensação» devida em caso de perda ou deterioração do 

equipamento que foi objeto do comodato, em resultado de uma utilização não diligente. 

Conclui-se, assim, que nos encontramos perante uma lacuna que deve ser integrada nos 

termos do artigo 10.º do Código Civil, o que significa tratar o caso «segundo a norma 

aplicável aos casos análogos» ou, na ausência de caso análogo, «a situação é resolvida 

segundo a norma que o próprio intérprete criaria, se houvesse de legislar dentro do espírito 

do sistema».  

Com estes contornos, quer se considere que a venda de equipamento é um caso análogo 

ao da sua perda ou extravio, quer se opte por solucionar esta lacuna com uma regra que 

dentro do espírito do sistema seria criada, conclui-se que o valor de 21,45 euros é o teto 

máximo admissível do valor que pode ser reclamado pelo prestador do serviço para 

qualquer situação em que o beneficiário da tarifa tenha de suportar os custos do 

equipamento. 

Em esclarecimento sobre esta questão o SETD, em 21 de janeiro de 2022, confirmou a 

interpretação acima exposta. 

Com os fundamentos apresentados, incluindo os que resultam do entendimento que sobre 

a matéria consta do relatório de audiência prévia na sequência da pronúncia da 

VODAFONE, a ANACOM mantém o entendimento que, em caso de perda, extravio, furto 

ou dano do equipamento, não poderá ser solicitado ao beneficiário da TSI o pagamento de 

um valor que ultrapasse os 21,45 euros (acrescidos de IVA) fixados no n.º 2 do artigo 2.º 

da Portaria n.º 274-A/2021 para a ativação e ou disponibilização de equipamento, devendo, 

por isso a oferta da VODAFONE comunicada em 10.01.2022 ser ajustada de 

conformidade. 
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Nas condições descritas, importa assim determinar à VODAFONE que ajuste a oferta 

comunicada, em 04.02.2022, na sua pronúncia, de forma a prever que, em caso de não 

devolução de equipamentos para acesso à TSI disponibilizados ao beneficiário em regime 

de comodato, após a cessação do contrato, não seja ultrapassado o valor de 21,45 euros 

(acrescidos de IVA) fixado no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021 como valor 

máximo e único da contrapartida que pode ser cobrada pela ativação e ou disponibilização 

de equipamento. 

Em linha com o entendimento expresso no relatório de audiência prévia, para o qual se 

remete, admite-se 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 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. 

Relativamente ao procedimento para atribuição da TSI, a ANACOM assinalou no SPD que, 

no ponto 10 sobre o processo de verificação de elegibilidade e ativação era previsto pela 

VODAFONE: «A Vodafone ativa a TSI no prazo máximo de 10 dias, após a receção de 

confirmação da elegibilidade por parte da ANACOM, salvo em casos de impossibilidade 

técnica ou não preenchimento dos critérios de avaliação e deteção de fraude 

posteriormente verificados, bem como se, dentro deste prazo, não for possível assegurar 

a adesão do consumidor ao serviço por motivos não imputáveis à Vodafone.». 

Neste contexto a ANACOM relevou que, conforme resulta do n.º 1 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 66/2021, a atribuição da TSI «é automática, na sequência do pedido do 

interessado junto das empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda 

larga e após a confirmação da elegibilidade do interessado» nos termos previstos no 

referido artigo, bem como no artigo 4.º da Portaria n.º 274-A/2021. Nesse sentido, o n.º 3 

do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, com reflexo no n.º 8 do artigo 4.º da Portaria n.º 

274-A/2021, estabelece que as empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em 

banda larga «ativam a tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em 

banda larga no prazo máximo de 10 dias após a receção da informação da ANACOM» que 

confirma a elegibilidade do potencial beneficiário para o efeito. O procedimento de adesão 
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será, portanto, automático, após pedido do interessado e confirmação da respetiva 

elegibilidade.  

Foi também assinalado no SPD, a este propósito, que encontrando-se divulgadas as 

condições da oferta da TSI, em cumprimento da legislação aplicável, essa oferta terá de 

considerar-se como um convite a contratar, caso em que, não exigindo a lei qualquer 

formalismo particular para a conclusão destes contratos, o pedido do potencial beneficiário 

de adesão à TSI terá de considerar-se suficiente para a celebração do contrato, ainda que 

sob a condição de se confirmar a respetiva elegibilidade através dos canais estabelecidos 

para o efeito. Nessa medida, e sem prejuízo de o prestador responsável pela 

disponibilização da TSI diligenciar, subsequentemente à confirmação dessa elegibilidade, 

junto do beneficiário, com vista à disponibilização de documentação eventualmente ainda 

não entregue aquando da apresentação do pedido inicial por parte deste, bem como à 

recolha dos consentimentos que considere necessários e que ainda não tenham sido 

recolhidos, essas diligências não poderão ser condição da ativação da tarifa, sob pena de, 

dessa forma, se perder o automatismo que os diplomas legais aplicáveis prescrevem nesta 

sede. Note-se que o pedido inicial do interessado será, para todos os efeitos relevantes, 

um pedido de adesão à e ativação da TSI.  

Neste contexto a ANACOM referiu que, não sendo claros os exatos termos em que será 

implementado o procedimento adotado pela VODAFONE, em particular na parte em que 

parece fazer depender a ativação da TSI, após a confirmação da elegibilidade do 

beneficiário por parte da ANACOM, da «adesão do consumidor ao serviço», assinala-se que 

este procedimento sempre terá de assegurar o automatismo que resulta do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 66/2021, complementado pelo artigo 4.º da Portaria n.º 274-A/2021, não se 

considerando conforme com o que resulta destas disposições um procedimento que faça 

depender a ativação da TSI de uma segunda manifestação de intenção de contratação por 

parte do interessado. 

Ademais foi ainda relevado que tal entendimento não contende, naturalmente, com o 

cumprimento, pelos prestadores de serviços obrigados à disponibilização da TSI, das 

disposições legais sectoriais aplicáveis, quer no âmbito do que resulta da atual Lei das 

Comunicações Eletrónicas, quer no âmbito do diploma de transposição do Código Europeu 

das Comunicações Eletrónicas que venha a ser aprovado, bem como das demais 

disposições legais relevantes. 
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Em conformidade, com os fundamentos apresentados, incluindo os que constam do 

entendimento que sobre a matéria consta do relatório de audiência prévia, importa 

determinar à VODAFONE que ajuste a oferta comunicada, em 04.02.2022, na sua 

pronúncia de forma a prever que processo de atribuição da TSI não resulte de 

procedimento que faça depender a ativação da TSI de uma segunda manifestação de 

intenção de contratação por parte do interessado. 

Assinala-se ainda relativamente ao pagamento faseado do preço associado aos serviços 

de ativação e ou equipamentos de acesso que, a ANACOM no SPD, referiu que o 

beneficiário da TSI pode, se assim o entender, optar pelo pagamento faseado do preço 

associado aos serviços de ativação e ou equipamentos de acesso num prazo não superior 

a 24 meses.  

A ANACOM considera que pode a letra do n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021 

permitir uma maior flexibilidade interpretativa do que a inicialmente avançada no SPD, pelo 

que com os fundamentos especificados no entendimento exposto no relatório de audiência 

prévia, admite-se a disponibilização de apenas três opções de pagamento faseado, 

concretamente, 6, 12 e 24 meses. 

 

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, determina à Vodafone Portugal 

– Comunicações Pessoais, S.A. que, no prazo de 10 dias úteis: 

1. Ajuste a sua oferta de tarifa social de acesso à Internet em banda larga por forma 

a assegurar 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, incorporando os ajustamentos 

comunicados na sua pronúncia e prevendo que: 

a. em caso de não devolução de equipamentos para acesso à TSI 

disponibilizados ao beneficiário em regime de comodato, após a cessação 
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do contrato, não seja ultrapassado o valor de 21,45 euros (acrescidos de 

IVA) fixado no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021 como valor 

máximo e único da contrapartida que pode ser cobrada pela ativação e ou 

disponibilização de equipamento; 

b. o processo de atribuição da TSI não resulte de procedimento que faça 

depender a ativação da TSI de uma segunda manifestação de intenção de 

contratação por parte do interessado; 

ajustamentos após os quais se considera que a oferta comunicada se encontrará 

conforme com o disposto nos diplomas referidos, devendo a VODAFONE dar início 

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

2. Comunique à ANACOM a oferta ajustada nos termos do número anterior. 

 

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 por uma das empresas 
abrangidas pelas obrigações do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, e tendo também 
em consideração a relevância de adotar, em simultâneo, as decisões sobre as ofertas 
comunicadas pelas várias empresas que deram cumprimento ao disposto no 4 do artigo 
14.º do acima indicado Decreto-Lei.  

A presente decisão deve ser submetida a ratificação por parte do Conselho de 

Administração da ANACOM na sua próxima reunião ordinária. 


