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Deliberação de 21.5.2008 

1 

 

Análise do impacto da alteração da Lei nº 23/96, 

“Lei dos serviços públicos essenciais”,  

nas comunicações electrónicas e nos serviços postais 

 

Foi publicada a Lei nº 12/2008, de 26 de Fevereiro, primeira alteração à Lei 
nº 23/96, de 26 de Julho que cria no ordenamento jurídico alguns mecanismos 

destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais. 

Esta lei republica e renumera, em anexo, a Lei nº 23/96. 

A grande novidade da alteração legislativa é o alargamento do âmbito de 

aplicação da lei que, designadamente, passa a abranger os serviços de 
comunicações electrónicas e os serviços postais, doravante considerados 

serviços públicos essenciais. 

Cumpre, pois, analisar o impacto e as consequências para os dois sectores 

desta opção legislativa. 

Releva-se que: 

 Nos termos do artigo 3º da Lei nº 12/2008, esta lei aplica-se às relações 

que subsistam à data da sua entrada em vigor; 

 Nos termos do artigo 4º da Lei nº 12/2008, a lei entra em vigor 90 dias 

após a sua publicação, no dia 26 de Maio de 2008; 

 Nos termos do artigo 14º da Lei nº 23/96 republicada, ficam ressalvadas 
todas as disposições legais que, em concreto, se mostrem mais 
favoráveis ao utente. 
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I. Comunicações Electrónicas 

 

Artigo 1º Objecto e âmbito 

A alínea d) do nº 2 do artigo 1º da Lei nº 23/96 referia-se ao “serviço de 

telefone” que, então, integrava o objecto desta Lei. Posteriormente, a Lei nº 

5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas – LCE), 

veio excluir aquele serviço do âmbito de aplicação da Lei nº 23/96 e também do 

Decreto-Lei nº 195/99, de 8 de Junho (diploma que estabelece a proibição de 

exigência de caução para garantir o cumprimento de obrigações decorrentes 

do fornecimento dos serviços públicos essenciais) – cfr. nº 2 do artigo 127º da 

Lei nº 5/2004. 

Com a publicação da Lei nº 12/2008, a alínea d) do nº 2 foi alterada passando 

a referir “serviço de comunicações electrónicas”, o que implica a revogação 
tácita do nº 2 do art. 127º da LCE. 

Assim, não só os serviços de comunicações electrónicas ficam abrangidos pela 

Lei dos serviços essenciais, como lhes passa a ser aplicável o Decreto-Lei nº 

195/99. 

A aplicação do Decreto-Lei nº 195/99 aos serviços de comunicações 

electrónicas é relevante e constitui uma grande mudança em relação ao regime 

da LCE, actualmente em vigor, uma vez que impede os prestadores destes 

serviços de exigir a prestação de caução excepto quando tenha ocorrido 

incumprimento contratual imputável ao consumidor. 

A LCE, para além de não proibir a cobrança de cauções, admite 

expressamente a sua aplicabilidade em determinadas situações.  

É o caso em que os prestadores do serviço universal, não podendo recusar-se 

a contratar (ao contrário do que acontece com as demais empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas), poderiam exigir a 

prestação de garantias a assinantes que tivessem quantias em dívida 

respeitantes a contratos anteriores, mesmo que celebrados com outra empresa 

(cfr. art. 46º, nºs 5 e 6 da referida Lei). 
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Neste caso, deixará de aplicar-se o disposto na LCE, considerando-se 
revogado o nº 6 do art. 46º in fine (“sem prejuízo do direito de exigir a 

prestação de garantias”). 

 

Artigo 2º - Direito de Participação 

O nº 1 deste artigo obriga à consulta das organizações representativas dos 

utentes na elaboração de qualquer acto (lei, decreto-lei, regulamento, etc.) 

definidor do enquadramento jurídico de um qualquer serviço de comunicações 

electrónicas, ora qualificados como serviços públicos essenciais.  

No âmbito do seu poder regulamentar, a ANACOM está já vinculada a essa 

consulta, por força dos seus Estatutos (art. 11º dos Estatutos do ICP-

ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei nº 309/2001, de 7 de Dezembro). 

Já no que se refere à 2ª parte deste nº 1, a sua aplicação às comunicações 

electrónicas apenas é equacionável no âmbito do serviço universal, cuja 

prestação integra ainda uma concessão celebrada entre o Estado Português e 

a PT Comunicações S.A. 

 

Artigo 4º - Dever de informação 

Em matéria de informação aos “utentes”, a legislação e regulação sectoriais 
estabelecem um conjunto de obrigações específicas para os prestadores 

de serviços de comunicações electrónicas.  

A LCE dispõe no seu art. 39º, nº 1, al. b) que todos os utilizadores dos 

serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público têm o direito de 

dispor, em tempo útil e previamente à celebração de qualquer contrato, de 

informação escrita sobre as condições de acesso e utilização do serviço. 

Adicionalmente, as empresas que prestam serviços telefónicos acessíveis ao 

público (fixos e móveis) são obrigadas a disponibilizar ao público, em especial 

a todos os consumidores, informações transparentes e actualizadas sobre os 

preços aplicáveis e os termos e condições habituais em matéria de acesso e 

utilização dos respectivos serviços (cfr. art. 47º, nº 1). No nº 2 do art. 47º são 
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elencadas, de forma detalhada, as informações que devem ser 

disponibilizadas. 

Para além do disposto na LCE, a ANACOM, por deliberação de 21.04.2006, 

definiu o objecto e forma de disponibilização ao público das condições de oferta 

e de utilização dos serviços de comunicações electrónicas. 

Considerando que o art. 4º da Lei nº 23/96 em nada reforça a protecção dos 

utilizadores destes serviços, deverá, por força do art. 14º da Lei nº 23/96, 
prevalecer a aplicação do regime sectorial. 

 

Artigo 5º - Suspensão do fornecimento do serviço público 

Este artigo vem impor que a suspensão do serviço, em qualquer caso (salvo 

caso fortuito ou força maior), apenas possa ocorrer após pré-aviso adequado 

ao utente e, em caso de mora, por escrito, com a antecedência mínima de 10 
dias. 

A norma do art. 5º afasta a aplicação, nesta matéria, da al. a) do nº 2 do art. 
39º e do nº 1 do art. 52º, ambos da LCE, onde se prevê um pré-aviso com 

antecedência adequada para os assinantes de todos os serviços acessíveis ao 

público e de 8 dias para os assinantes dos serviços telefónicos, 

respectivamente, em caso de suspensão pelo não pagamento de facturas. 

Esta alteração legislativa terá consequências inevitáveis nos contratos de 

prestação de serviços de comunicações electrónicas. 

 

Artigo 8º - Consumos mínimos e contadores 

O nº 1 deste artigo proíbe a imposição de consumos mínimos. 

No contexto das comunicações electrónicas, apenas é admissível a 

interpretação de que o objectivo é a proibição de consumos mínimos 
obrigatórios, pelo que esta norma não impede a existência de flat rates de 

adesão voluntária ou outros esquemas tarifários alternativos. 

No que se refere ao nº 2 do artigo, merece referência a alínea d). 
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A alínea d) proíbe a cobrança aos utentes de “qualquer outra taxa (…) que seja 

contrapartida de alteração das condições de prestação do serviço ou dos 

equipamentos utilizados para esse fim, excepto quando expressamente 

solicitada pelo consumidor”. 

Esta alínea não é aplicável aos serviços de comunicações electrónicas em 

que, como contrapartida da prestação de serviços, os assinantes pagam 

preços e não taxas1. 

Assim sendo, não se verifica qualquer contradição com o disposto no art. 
48º, n.º 3 da LCE, que possibilita a alteração unilateral das condições 
contratuais por parte do prestador de serviços, desde que este notifique os 

assinantes com uma antecedência de um mês, dando-lhes o direito de rescindir 

o contrato, sem qualquer penalidade, no caso de não aceitação das novas 

condições, no prazo fixado no contrato. 

 

Artigo 9º - Facturação 

O nº 2 deste artigo é aplicável a todos os serviços de comunicações 
electrónicas, ficando os respectivos prestadores obrigados a facturar 
mensalmente os seus clientes, independentemente do consumo ou valor que 

esteja em causa. 

 

Artigo 10º - Prescrição e caducidade 

A LCE não criou qualquer regime específico de prescrição e caducidade, pelo 

que o regime previsto neste artigo passa a aplicar-se plenamente às 
comunicações electrónicas. 

De acordo com o previsto nos nºs 1 e 2, o direito ao recebimento do preço 
do serviço prestado prescreve no prazo de 6 meses após a sua prestação 

                                            
1 Conforme define Marcelo Caetano, taxa “é o preço a pagar pelas prestações fornecidas pelos 
serviços públicos geridos directamente por pessoas colectivas de direito público”. (Marcelo 
Caetano, Princípios, 1977, página 283). Conceito diferente é o de preço, que corresponde a 
uma contrapartida por um serviço prestado, devida para cumprimento de uma obrigação que 
emerge de um contrato celebrado com uma empresa privada para a prestação de um serviço 
que, neste contexto, é de comunicações electrónicas. 
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e se, por qualquer motivo, incluindo erro do prestador, tiver sido paga 
importância inferior à que corresponde ao consumo efectuado, o direito do 
prestador ao recebimento da diferença caduca dentro de 6 meses após 
aquele pagamento. 

Chama-se a atenção para o facto de a alteração para direito ao recebimento 

do preço, em substituição do direito de exigir o pagamento do preço a que se 

referia a Lei nº 23/96 na sua redacção original, poder não ser sempre mais 

favorável ao consumidor. Com efeito, o facto de passar a haver um prazo de 

apenas 6 meses para receber o montante das facturas em dívida poderá 

aumentar a conflituosidade e agravar as medidas contra os assinantes faltosos, 

designadamente o aumento de acções executivas. 

A regra prevista no nº 3 é também uma novidade para os serviços de 

comunicações electrónicas: a exigência de qualquer pagamento tem que ser 

feita por escrito com uma antecedência de 10 dias úteis relativamente à sua 

data limite. 

Não se tratando propriamente de uma regra relativa à prescrição, apesar de 

inserida neste artigo 10º, terá também relevância nos contratos de 
prestação de serviços de comunicações electrónicas. 

 

Artigo 11º - Ónus da Prova 

É um artigo novo relativamente à Lei de 1996 e que agora também se aplica 

aos prestadores de serviços de comunicações electrónicas, que passam a ter o 

ónus da prova de todos os factos relativos ao cumprimento das suas 

obrigações e ao desenvolvimento de diligências decorrentes da prestação dos 

serviços. 

Nos termos do nº 2, cabe-lhes igualmente o ónus da prova das comunicações 

a que se refere o artigo 10º, relativas à exigência do pagamento e ao momento 

em que as mesmas foram efectuadas. 
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Artigo 13º - Carácter injuntivo dos direitos 

Uma consequência importante da inclusão dos serviços de comunicações 

electrónicas no âmbito desta Lei deve referir-se a propósito do artigo 13º que 

garante a nulidade, invocável apenas pelo utente, de qualquer convenção ou 

disposição que exclua ou limite os direitos que lhe estão atribuídos. 

Porém, a Lei não estabelece um regime sancionatório que efectivamente 

puna as empresas em caso de incumprimento das obrigações fixadas o que, 

em muitos casos, é susceptível de transformar os direitos dos utentes em 

meras declarações de princípios, prejudicando a eficácia deste regime. 

 

 

II. Serviços Postais 

 

Artigo 1º Objecto e âmbito 

Os serviços postais integram agora o elenco dos serviços públicos essenciais 

por força da nova alínea e) do nº 2. O âmbito de aplicação da Lei nº 23/96 

passa, assim, a abranger todo e qualquer serviço postal, tal como definido na 

Lei nº 102/99, de 26 de Julho (Lei de Bases dos Serviços Postais)2. 

No entanto, uma boa parte das obrigações contidas na Lei nº 23/96 não é 

passível de ser efectivamente aplicada aos serviços postais, desde logo porque 

estes raras vezes assumem a natureza de serviços de fornecimento 

continuado, revestindo antes a sua prestação uma natureza mais esporádica. 

 

 

 

 

                                            
2 De acordo com o nº 1 do artigo 4º desta Lei, o serviço postal consiste na “actividade que 
integra as operações de aceitação, tratamento, transporte e distribuição de envios postais”. 
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Artigo 2º - Direito de participação 

O direito de audição das organizações representativas dos consumidores está 

já expressamente consagrado na legislação sectorial quanto a determinados 

instrumentos regulamentares. Com efeito, o artigo 17º da Lei nº 102/99 

estabelece que a aprovação do regulamento de exploração dos serviços 
postais, bem como a celebração dos convénios de preços e de qualidade 
do serviço postal universal são precedidas de audição daquelas 

organizações.  

Este direito tem sido respeitado quanto aos diversos convénios celebrados 

entre a ANACOM e os CTT. Por força do n.º 2 do artigo 2º da Lei nº 23/96, o 

prazo a conceder para que as organizações consultadas se pronunciem terá 

que passar a ser no mínimo de 15 dias (úteis), o que terá impacto no 
processo negocial dos convénios. 

Por outro lado, o facto de as organizações representativas dos consumidores 

terem direito a ser ouvidas quanto aos “actos de definição do 

enquadramento jurídico dos serviços públicos” significa que, para além de 

serem consultadas quanto a um eventual projecto de regulamento de 

exploração, terão que ser ouvidas sobre o futuro projecto de diploma de 

transposição da nova directiva postal que introduz a plena liberalização do 

sector a partir de 2011.  

 

Artigo 4º - Dever de informação 

A legislação sectorial [cfr. Base VIII, nº 1, f) e m) das Bases da Concessão, 

aprovadas pelo Decreto-Lei nº 448/99, de 4 de Novembro3, e artigo 18º, nº 1, d) 

do Decreto-Lei nº 150/2001, de 7 de Maio] impõe aos prestadores obrigações 

de informação aos utilizadores mais detalhadas e específicas do que as 

constantes da Lei dos serviços públicos essenciais. Deste modo, as 
disposições do artigo 4º da Lei nº 23/96 em nada reforçam a protecção 

                                            
3 Este diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº 116/2003, de 12 de Junho, e pelo Decreto-Lei nº 
112/2006, de 9 de Junho. 
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dos utilizadores de serviços postais, ficando aquém das regras sectoriais, 
pelo que estas devem prevalecer, por força do artigo 14º da mesma Lei. 

 

Artigo 5º - Suspensão do fornecimento do serviço público 

O princípio consagrado no nº 1 do artigo 5º não confere maior protecção aos 

utilizadores do que as normas sectoriais existentes sobre a suspensão da 

prestação dos serviços postais.  

Por um lado, a Concessão contém um regime próprio para assegurar a 

continuidade e disponibilidade na prestação dos serviços concessionados [cfr. 

Bases VIII, nº 1, b); XX, nº 1, d); XXX; XXIX, nº 2, a) e XXXVII, nº 2]; por outro 

lado, o Decreto-Lei nº 150/2001, alterado pelo Decreto-Lei nº 116/2003 [artigo 

18º, n.º 1, e) e f)], impõe à generalidade dos prestadores a obrigação de 

“anunciar de forma adequada e com a antecedência mínima de 10 dias a 

suspensão, total ou parcial, dos serviços, salvo caso fortuito ou de força maior” 

e ainda de “publicitar de forma adequada e com a antecedência mínima de 30 

dias a extinção, total ou parcial, dos serviços prestados”, concretizando assim o 

prazo de pré-aviso. Estas regras afastam a aplicação do nº 1 do artigo 5º da 
Lei nº 23/96, atento o disposto no artigo 14º desta Lei. 

Por seu turno, as regras dos nºs 2 a 4 do artigo 5º da Lei nº 23/96 terão pouca 

aplicabilidade à prestação de serviços postais, uma vez que estes são, na sua 

maioria, prestados de forma esporádica. 

 

Artigo 9º - Facturação 

A obrigação de facturação mensal consagrada neste artigo é, naturalmente, 

inaplicável aos serviços postais por força das suas próprias características. 

 

Artigo 10º - Prescrição e caducidade 

As regras fixadas neste dispositivo não são aplicáveis à generalidade dos 
serviços postais cuja prestação, como referido, reveste natureza esporádica. 
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