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Aprovação de decisões que introduzem alterações nas Linhas de Orientação sobre 
o conteúdo mínimo a incluir nos contratos para a prestação dos serviços de 

comunicações electrónicas, decorrentes da Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro e 
respeitantes aos chamados “períodos de fidelização” 

 
 

1. Por deliberação de 4 de Junho de 2008 foram aprovados pelo Conselho de 

Administração do ICP-ANACOM: 

- O sentido provável de decisão envolvendo as alterações das Linhas de 

Orientação sobre o conteúdo mínimo a incluir nos contratos para a prestação dos 

serviços de comunicações electrónicas (doravante designadas por Linhas de 

Orientação) decorrentes da Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro; e  

- O projecto de decisão relativo às alterações das Linhas de Orientação 

respeitantes aos chamados “períodos de fidelização”. 

 

Quanto ao Sentido Provável de Decisão:  

2. Em cumprimento do disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, foi submetido a audiência prévia dos interessados o 

deliberado no número um do sentido provável de decisão relativo às alterações 

das Linhas de Orientação decorrentes da Lei n.º 12/2008, tendo os interessados 

disposto de um prazo de 20 dias úteis para se pronunciarem por escrito. 

3. Neste contexto, pronunciaram-se, em tempo, a AR TELECOM – Acessos e Redes 

de Comunicações S.A., a  Cabovisão – Televisão por Cabo, S.A., a 

NACACOMUNIK – Serviços de Telecomunicações, Lda. , a Onitelecom 

Infocomunicações, S.A, a Portugal Telecom, S.G.P.S., a VODAFONE PORTUGAL 

– Comunicações Pessoais, S.A., a Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. 

e a CATVP – TV Cabo Portugal, S.A.. 

4. De acordo com os procedimentos adoptados pelo ICP-ANACOM, em 12.02.2004, 

foi elaborado o relatório da audiência prévia dos interessados, no qual são 

referidas as críticas e sugestões feitas ao projecto de documento, bem como a 

fundamentação do entendimento do ICP-ANACOM sobre as mesmas. 

5. Considerando os comentários recebidos, confirma-se o sentido provável da 

decisão, esclarecendo-se a forma de comunicação a utilizar relativamente aos 

assinantes que não tenham fornecido aos prestadores do serviço os seus dados 

de identificação. 
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Quanto ao Projecto de Decisão: 

6. Nos termos do procedimento geral de consulta estabelecido no artigo 8.º da Lei 

n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (LCE), comunicou-se o projecto de decisão relativo 

às alterações das Linhas de Orientação respeitantes aos períodos de fidelização à 

Direcção-Geral do Consumidor, à DECO, à FENACOOP, à UGC e à ACOOP e 

disponibilizou-se o mesmo projecto no sítio do ICP-ANACOM, para que, 

querendo, todos os interessados se pronunciassem por escrito sobre o mesmo. 

7. Neste contexto, pronunciaram-se, em tempo, a UGC, a FENACOOP, o Senhor 

Luís António Pinto da Silva, a AR TELECOM – Acessos e Redes de 

Comunicações S.A., a Cabovisão – Televisão por Cabo, S.A., a Portugal Telecom, 

S.G.P.S., a VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A., a 

Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A.  e a Direcção Geral do Consumidor. 

8. De acordo com os procedimentos adoptados pelo ICP-ANACOM, em 12.02.2004, 

foi elaborado o relatório da consulta, no qual são referidas as críticas e sugestões 

feitas ao projecto de documento, bem como a fundamentação do entendimento do 

ICP-ANACOM sobre as mesmas. 

9. Considerando os comentários recebidos, efectuaram-se algumas alterações de 

conteúdo ao projecto de decisão. 

 

Pelo exposto, ao abrigo do disposto na al. g) do artigo 9.º dos Estatutos do ICP-

ANACOM, anexos ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro e no âmbito das 

atribuições previstas nas alíneas h) e n) do n.º 1 do artigo 6.º dos supra mencionados 

Estatutos e do objectivo de regulação previsto na al. c) do n.º 1 e nas als. b) e d) do n.º 4 

do artigo 5.º da LCE, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM, com o objectivo de 

assegurar o cumprimento das obrigações fixadas na Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro, 

aprova a seguinte decisão:  

1. Aprovar o Relatório da Audiência Prévia dos Interessados relativo às alterações 

das Linhas de Orientação decorrentes da Lei n.º 12/2008. 

2. Determinar aos prestadores de serviços de comunicações electrónicas: 

a) O envio aos respectivos assinantes, no prazo de 30 dias após a 

notificação da decisão final, de comunicação escrita que informe das 

novas condições aplicáveis aos contratos que decorrem da Lei n.º 

12/2008, previstas no ponto 3 desta decisão, designadamente juntamente 

com a facturação. Admite-se, quanto aos assinantes de tarifários pré-

pagos que não tenham disponibilizado dados de identificação aos 



3 

prestadores de serviços, que esta comunicação seja substituída pelo envio 

de SMS com indicação da página do site do prestador na qual conste a 

informação indicada no ponto 3 desta decisão; 

b) A comunicação ao ICP-ANACOM, no mesmo prazo de 30 dias, a contar do 

termo do prazo a que se refere a alínea a), de que foi dado cumprimento 

ao determinado nesta alínea, com cópia da comunicação enviada aos 

assinantes; 

c) A adaptação dos contratos que utilizam às novas regras aplicáveis e o 

envio a esta Autoridade de versões reformuladas dos contratos de adesão 

para aprovação nos termos do n.º 4 do artigo 39.º da LCE, no prazo de 20 

dias úteis a contar da notificação da decisão final. 

 

3. Alterar as Linhas de Orientação nos seguintes pontos: 

 Ponto III, 1, al. E), Ponto IV, al. E) e Ponto V, al. E) - Duração do contrato, 

condições de renovação, suspensão e de cessação dos serviços e do 

contrato 

São aditados os seguintes elementos obrigatórios: 

•  Estipulação de que a prestação do serviço não pode ser suspensa sem pré-aviso 

adequado, salvo caso fortuito ou de força maior. 

•  O contrato deve prever, para a suspensão do serviço por mora do cliente, um 

pré-aviso escrito com a antecedência de 10 dias relativamente à data em que a 

suspensão venha a ter lugar, no qual o cliente seja advertido do motivo da 

suspensão e informado dos meios que tem ao seu dispor para evitar a suspensão 

do serviço e para a retoma do mesmo. O meio pelo qual será transmitido ao cliente 

o pré-aviso deve ser indicado no contrato. 

 No Ponto III, 2 – Outras informações a incluir nos contratos relativas às 

condições de acesso e utilização do serviço -, Ponto IV – Conteúdo mínimo 

a incluir nos contratos para a prestação de serviços de comunicações 

electrónicas – e Ponto V - Conteúdo mínimo a incluir nos contratos para a 

prestação de serviços de distribuição de televisão 

Substitui-se o penúltimo item do Ponto III, 2 (“Direito do assinante pagar e obter 

quitação de apenas partes das quantias constantes da factura, caso em que a 

suspensão deve limitar-se ao serviço em relação ao qual existem valores em mora, 

excepto em situações de fraude ou pagamento sistematicamente atrasado) pelos 

seguintes dois elementos obrigatórios, que são aditados ao Ponto IV e ao Ponto V: 
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•  Estipulação de que a prestação do serviço só pode ser suspensa em 

consequência de falta de pagamento de qualquer outro serviço, ainda que incluído 

na mesma factura, se estes serviços forem funcionalmente indissociáveis. 

•  Direito do assinante a pagar e obter quitação parcial da factura, caso em que a 

suspensão deve limitar-se ao serviço em relação ao qual existem valores em 

dívida, salvo se os serviços forem funcionalmente indissociáveis. 

 Ponto III, 1, al. H), Ponto IV, al. H) e Ponto V) al. H) – Condições em que é 

disponibilizada a facturação  

É aditado o seguinte elemento obrigatório: 

•  Obrigatoriedade de periodicidade mensal da facturação. 

 No Ponto III, 2 – Outras informações a incluir nos contratos relativas às 

condições de acesso e utilização do serviço -, Ponto IV – Conteúdo mínimo 

a incluir nos contratos para a prestação de serviços de comunicações 

electrónicas – e Ponto V - Conteúdo mínimo a incluir nos contratos para a 

prestação de serviços de distribuição de televisão 

É aditado o seguinte elemento: 

Quando for exigida a prestação de caução para o serviço em causa – apenas 

possível nos contratos a celebrar com clientes que não sejam consumidores ou em 

situações de restabelecimento de fornecimento, na sequência de interrupção 

decorrente de incumprimento contratual imputável ao consumidor, desde que o 

cliente não opte pela transferência bancária como forma de pagamento –, o 

contrato deve conter o regime que lhe é aplicável, definido de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei 195/99, de 8 de Junho.   

 

4. Aprovar o Relatório da Consulta Pública relativa às alterações das Linhas de 

Orientação respeitantes aos períodos de fidelização. 

 
5. Alterar as Linhas de Orientação, no sentido de se exigir que nos contratos para a 

prestação de serviços de comunicações electrónicas, caso se estipulem períodos 

de fidelização, sejam incluídas cláusulas que, expressa, clara e inequivocamente, 

estabeleçam o seguinte: 

a) A justificação do período de fidelização pela concessão de contrapartidas 

ou benefícios ao cliente, designadamente, como resultado da subsidiação 

de equipamento, de custos de angariação ou de custos de activação ou de 

descontos contratados; 

b) A duração do período de fidelização; 
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c) Caso a contrapartida consista num equipamento que esteja bloqueado, 

indicação do custo do desbloqueio; 

d) A indicação de um meio simples e expedito através do qual o cliente 

possa, a todo o momento, saber quando se conclui o período de 

fidelização e qual o valor que terá que pagar se rescindir antecipadamente 

o contrato; 

e) A indicação da forma de cálculo do valor que o cliente deve pagar em caso 

de rescisão antecipada do contrato; e 

f) Cláusula que estipule que em caso de pagamento do valor dos benefícios 

que foram inicialmente concedidos, no final do período de permanência ou 

em caso de rescisão antecipada do contrato, o cliente tem direito ao 

desbloqueio do equipamento pelo preço que constar inicialmente do 

contrato e que não lhe pode ser exigido a nenhum título qualquer quantia 

suplementar. 

 
6. Aprovar a versão alterada das Linhas de Orientação sobre o conteúdo mínimo a 

incluir nos contratos para a prestação dos serviços de comunicações electrónicas 

e o quadro síntese que constitui o Anexo II das Linhas de Orientação. 

 
7. Determinar às empresas que prestam serviços de comunicações electrónicas que 

adaptem os contratos que utilizam de conformidade com o mencionado nos 

pontos 3 e 5 e que remetam a esta Autoridade as versões reformuladas dos 

contratos de adesão para aprovação, nos termos do n.º 4 do artigo 39.º da LCE, 

no prazo de 20 dias úteis a contar da notificação da decisão final. 

 

 


