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““Os meus olhos são uns olhos,Os meus olhos são uns olhos,

E E éé com esses olhos unscom esses olhos uns

Que eu vejo no mundo escolhosQue eu vejo no mundo escolhos

Onde outros, com outros olhos,Onde outros, com outros olhos,

Não vêem escolhos nenhuns.Não vêem escolhos nenhuns.””

AntAntóónio Gedeãonio Gedeão



RegressoRegresso das Comunicadas Comunicaçções Electrões Electróónicas nicas àà Lei dos Lei dos 

ServiServiççosos PPúúblicos Essenciaisblicos Essenciais

PortabilidadePortabilidade e Mudane Mudançça de Operadora de Operador

AcessibilidadeAcessibilidade dos predos preçços e pros e prááticas comerciais ticas comerciais desleaisdesleais

ResoluResoluççãoão de Conflitosde Conflitos



Regresso das ComunicaRegresso das Comunicaçções Electrões Electróónicas nicas àà Lei dos Lei dos 

ServiServiçços Pos Púúblicos Essenciaisblicos Essenciais

SujeiSujeiçção ão ààs regras:s regras:

Deveres de informaDeveres de informaççãoão

Dever de prDever de préé--aviso antes da suspensão do serviaviso antes da suspensão do serviççoo

Dever de prestar o serviDever de prestar o serviçço com elevados padrões de o com elevados padrões de 

qualidadequalidade



Regresso das ComunicaRegresso das Comunicaçções Electrões Electróónicas nicas àà Lei dos Lei dos 

ServiServiçços Pos Púúblicos Essenciaisblicos Essenciais

SujeiSujeiçção ão ààs regras:s regras:

Dever de dar quitaDever de dar quitaçção parcialão parcial

ProibiProibiçção de cobranão de cobrançça de a de 

consumos mconsumos míínimos nimos 

Dever de fornecer facturaDever de fornecer facturaçção ão 

detalhadadetalhada

PrescriPrescriçção e caducidadeão e caducidade



PortabilidadePortabilidade e Mudane Mudançça de Operadora de Operador

ObstObstááculos culos àà transferência de clientestransferência de clientes

Tentativa de recuperaTentativa de recuperaçção de clientesão de clientes

Duvidosa qualidade de alguns serviDuvidosa qualidade de alguns serviççosos

Incapacidade do sistema para a transferência massiva de Incapacidade do sistema para a transferência massiva de 
clientes ?clientes ?



Acessibilidade dos preAcessibilidade dos preçços e pros e prááticas comerciais desleaisticas comerciais desleais

(...) fazer o arredondamento em alta do (...) fazer o arredondamento em alta do 
prepreçço, da durao, da duraçção temporal ou de outro ão temporal ou de outro 
factor, directa ou indirectamente, factor, directa ou indirectamente, 
relacionado com o fornecimento do relacionado com o fornecimento do 
bem ou com a prestabem ou com a prestaçção do servião do serviçço o 
que não tenha uma correspondência que não tenha uma correspondência 
exacta e directa no gasto ou utilizaexacta e directa no gasto ou utilizaçção ão 
efectivos realizados pelo consumidor e efectivos realizados pelo consumidor e 
que conduza ao aumento do preque conduza ao aumento do preçço a o a 
pagar por estepagar por este

São consideradas enganosas, em qualquer circunstância, São consideradas enganosas, em qualquer circunstância, 
as seguintes pras seguintes prááticas comerciais:ticas comerciais:



Arredondamento em altaArredondamento em alta

Unidade de medidaUnidade de medida

O consumidor paga O consumidor paga 
mais do que utilizamais do que utiliza

Acessibilidade dos preAcessibilidade dos preçços e pros e prááticas comerciais desleaisticas comerciais desleais

O preO preçço pago pelo consumidor aumentao pago pelo consumidor aumenta



Centros de Arbitragem de Conflitos de ConsumoCentros de Arbitragem de Conflitos de Consumo

AdesãoAdesão VoluntVoluntááriaria -- As partes envolvidas aceitam As partes envolvidas aceitam 

voluntariamente o sistema arbitral como forma de resoluvoluntariamente o sistema arbitral como forma de resoluçção do ão do 

conflito. conflito. 

FacilidadeFacilidade -- O procedimento O procedimento éé simplificado sem prejusimplificado sem prejuíízo  dos zo  dos 

adequados meios de prova e de defesa. adequados meios de prova e de defesa. 

RapidezRapidez -- A simplicidade do procedimento permite a resoluA simplicidade do procedimento permite a resoluçção ão 

do litdo litíígio em tempo gio em tempo úútil para a realizatil para a realizaçção dos interesses das ão dos interesses das 

partes partes 

ResoluResoluçção de Conflitosão de Conflitos



GratuidadeGratuidade -- Não tem encargos para qualquer das partes Não tem encargos para qualquer das partes 

EficEficááciacia -- As sentenAs sentençças proferidas pelo Juiz as proferidas pelo Juiz ÁÁrbitro têm a rbitro têm a 

mesma formesma forçça executiva das sentena executiva das sentençças de Tribunal Judicial de 1as de Tribunal Judicial de 1ªª

instância. Em caso de não cumprimento da decisão arbitral, instância. Em caso de não cumprimento da decisão arbitral, 

esta pode ser apresentada num Tribunal Judicial para execuesta pode ser apresentada num Tribunal Judicial para execuçção ão 

imediataimediata

Centros de Arbitragem de Conflitos de ConsumoCentros de Arbitragem de Conflitos de Consumo




