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1. Introdução 

Com o objetivo de dar cumprimento ao disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, 

de 30 de julho (Decreto-Lei n.º 66/2021), o Presidente do Conselho de Administração da 

ANACOM, por decisão de 21.01.2022, aprovou o sentido provável de decisão (SPD) sobre 

a oferta da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga 

(TSI) apresentada pela MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A. (MEO). Esta 

decisão foi ratificada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 

25.01.2022. O SPD aprovado foi submetido ao procedimento de audiência prévia nos 

termos previstos nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

por um prazo de dez dias úteis. 

Por comunicação recebida na ANACOM em 04.02.2022, dentro do prazo fixado para o 

efeito, a MEO veio pronunciar-se sobre o SPD que lhe foi notificado, pronúncia que se 

analisa no presente relatório que constitui fundamento e, como tal, parte integrante da 

decisão sobre a oferta da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em 

banda larga da MEO. 

2. Apreciação na generalidade 

A MEO comunica que os aspectos referidos no SPD em relação aos preços da 

mensalidade e da ativação e aos elementos exigidos para instruir o pedido serão 

acomodados e esclarece, em relação aos avisos sobre o tráfego adicional, que os mesmos 

conterão toda a informação exigida.   

A MEO informa também que procedeu à alteração do procedimento para a atribuição da 

TSI sem, contudo, deixar de salientar o esforço que tal implicou.  

Em face do referido no SPD, a MEO menciona ainda que pretende aumentar para quatro 

as opções de pagamento faseado do preço de ativação e ou equipamento de acesso. 

No que respeita à legitimidade de faturar um valor superior ao previsto no n.º 2 do artigo 

2.º da Portaria n.º 274-A/2021, de 29 de novembro, no caso de não devolução de 

equipamentos disponibilizados aos clientes em regime de comodato, a MEO refere não 
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poder concordar com o entendimento expresso no SPD, apresentando várias 

considerações que se detalham em ponto específico deste relatório. 

Nos pontos seguintes deste relatório será apresentada de forma mais detalhada a posição 

da MEO e o entendimento desta Autoridade sobre a pronúncia desta empresa.   

3. Apreciação na especialidade 

3.1. Preços – Mensalidade  

A MEO confirma que o valor apresentado na oferta comunicada à ANACOM respeita a 

Portugal Continental, e que este irá ser, consequentemente, ajustado em função do IVA 

aplicável nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Entendimento da ANACOM 

Na sequência da clarificação da MEO, confirma-se que o valor apresentado para a 

mensalidade observa o exigido no n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021, que fixa o 

preço mensal da TSI em 5 euros (sem IVA incluído). 

3.2. Preços – Ativação 

A MEO confirma que irá também ajustar o valor de ativação em função do IVA aplicável 

nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Entendimento da ANACOM 

Na sequência da clarificação da MEO, confirma-se que o valor apresentado para a ativação 

está conforme com o exigido no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021, que fixa um 

valor máximo de 21,45 euros (sem IVA incluído) para os serviços de ativação e ou 

equipamento. 

3.3. Preços – Equipamento 

A MEO, contrariamente ao que se sustenta no SPD, considera que não existe uma lacuna 

na Portaria n.º 274-A/2021, de 29 de novembro, e manifesta a sua discordância com a 

forma como a ANACOM entende que esta lacuna, existindo, deve ser integrada. Sustenta 

que os limites fixados no n.º 2 do artigo 2.º se referem a valores cobrados previamente à 
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atribuição da tarifa que não tem comparação com a cobrança desses valores com a não 

devolução de equipamentos que são propriedade da MEO no termo de um contrato. 

Conclui, assim, que estando em causa uma questão relacionada com a execução 

contratual, não existe qualquer lacuna que careça de ser integrada. 

Ainda em defesa do seu entendimento, a MEO acrescenta que a obrigação de 

disponibilização da TSI em condições de acessibilidade não se pode sobrepor ao seu 

direito de propriedade sobre os equipamentos disponibilizados de forma precária aos 

clientes (e, consequentemente, ao seu direito a ser ressarcida pelo valor real dos seus 

equipamentos não devolvidos), nem pode diminuir a responsabilidade dos clientes pelo 

zelo dos equipamentos de que usufruem. 

Entende a MEO que, tratando-se de um assunto não especificado na legislação da TSI, os 

clientes da TSI devem ser tratados da mesma maneira que os clientes das restantes 

ofertas, quando esteja em causa o incumprimento do seu dever de zelo pelos 

equipamentos que lhes estão confiados.  

Para a MEO, se não for seguido o entendimento que sustenta, «abrir-se-á a porta a 

cobranças sucessivas de equipamentos de acesso, por valores bastante abaixo do seu 

custo e em claro prejuízo dos operadores, no caso de, durante a prestação do serviço, 

ocorrerem danos, perdas, extravios ou destruição alheios ao operador e imputáveis, em 

exclusivo, aos clientes.». 

Considera também a MEO que, para o caso específico da TSI por recurso à banda larga 

móvel, em que o equipamento é oferecido ao cliente, poderão alguns clientes, invocando 

situações de danos, perdas, extravios ou destruição alheios ao operador, solicitar a 

disponibilização sucessiva de novos equipamentos, fazendo um aproveitamento da 

situação através da aquisição destes equipamentos a um preço bastante mais acessível e 

da respetiva revenda de seguida. 

Entendimento da ANACOM 

Como a ANACOM, também a MEO admite que, nem o Decreto-Lei n.º 66/2021, nem a 

Portaria n.º 274-A/2021 preveem, especificamente, as regras que devem ser observadas 

nas situações em que não haja lugar à devolução de equipamentos cedidos em regime de 

comodato.  
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Porém, contrariamente ao que a MEO preconiza, a ANACOM considera que a inexistência, 

no Decreto-Lei n.º 66/2021 e na Portaria n.º 274-A/2021, de normas para reger a 

disponibilização em comodato de equipamentos para acesso ao serviço de Internet 

abrangido pela TSI, num quadro normativo que está concretizado de forma muito 

detalhada, constitui, efetivamente, uma lacuna do regime que é necessário suprir, tendo 

presente o propósito de acessibilidade visado pela TSI.  

Não colhe também o entendimento avançado pela MEO no sentido de que o n.º 2 do artigo 

2.º da Portaria n.º 274-A/2021 «se refere expressamente a valores que são cobrados 

previamente à atribuição da tarifa social de acesso a serviços de Internet em banda larga 

(TSI)», e que como tal não é comparável à «eventual cobrança de valores relacionados 

com a não devolução de equipamentos, propriedade da MEO, após a cessação do 

contrato». 

Com efeito, a preocupação de acessibilidade que resulta do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria 

n.º 274-A/2021 não se circunscreve, apenas, ao momento prévio à prestação do serviço, 

antes subsistindo ao longo de toda a relação contratual que se estabelece para assegurar 

o serviço de acesso à Internet abrangido pela TSI, como evidencia, desde logo, a limitação 

legalmente consagrada do valor das mensalidades que periodicamente são devidas como 

contrapartida de acesso ao serviço. 

Quanto à comparabilidade entre a venda inicial do equipamento de acesso e a eventual 

cobrança de valores relacionados com a não devolução do mesmo equipamento quando 

este é cedido em regime de comodato, refira-se que, sendo de admitir que as empresas 

que se encontram obrigadas à disponibilização da TSI possam, se essa for a sua opção, 

disponibilizar os equipamentos necessários para aceder ao serviço em regime de 

comodato, não é defensável que, ao seguirem esta opção, deixem de ter de cumprir os 

propósitos que ditaram a criação do regime da disponibilização da TSI e, concretamente, 

de respeitar os limites aplicáveis aos valores que podem ser cobrados pela disponibilização 

dos equipamentos de acesso ao serviço. Dito de outro modo, se as empresas que optam 

pela venda do equipamento de acesso não podem cobrar pelos mesmos – bem como pela 

ativação do serviço, quando aplicável – mais do que 21,45 euros (valor sem IVA), não se 

compreende que as empresas que disponibilizem o mesmo equipamento em regime de 

comodato possam, para se ressarcir pela respetiva perda, cobrar mais do que o valor que 

poderiam ter cobrado caso tivessem optado, inicialmente, pela sua venda. Um 

entendimento diverso significaria admitir que as empresas obrigadas à disponibilização da 
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TSI pudessem, por via do comodato de equipamentos, não cumprir o limite máximo 

definido na lei para a sua disponibilização, defraudando o objetivo do legislador com a 

respetiva fixação, e sujeitar os beneficiários da TSI a regimes significativamente distintos 

consoante a respetiva empresa tivesse, por opção comercial, decidido vender esse 

equipamento – caso em que o valor que lhe podia ser cobrado não poderia exceder o que 

resulta do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 274-A/2021 – ou por disponibilizá-lo em regime 

de comodato – caso em que, se não estivesse em condições de o devolver no final do 

contrato, o beneficiário poderia ser chamado a pagar um valor significativamente superior. 

Também não procede o argumento de que a limitação do valor a pagar pelo beneficiário 

da TSI constitua uma restrição do direito de propriedade da empresa, uma vez que o 

prestador do serviço não está impedido de solicitar o ressarcimento do custo que não for 

suportado pelo utilizador do equipamento – comodatário – em consequência da sua não 

devolução, valor a ser considerado no cálculo dos custos líquidos decorrentes desta 

prestação integrada no serviço universal.  

Não colhe também a alegação de que à não devolução do equipamento disponibilizado em 

regime de comodato no âmbito da TSI devam aplicar-se as condições pelas quais se regem 

os demais contratos em uso pela MEO. Ora, todo o regime da TSI obedece a contornos 

próprios que se afastam das condições habituais de oferta e contratação de serviços de 

acesso à Internet por parte das empresas de comunicações eletrónicas, cabendo às 

empresas obrigadas à disponibilização da TSI ajustar as ofertas e os contratos às 

especificidades do regime fixado (vd. n.ºs 4 e 6 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 66/2021). 

Admitir que a ausência de previsão específica sobre as penalizações a cobrar em caso de 

não devolução de equipamentos cedidos em regime de comodato após o termo do contrato 

permite às empresas cobrar aos beneficiários da TSI o valor que entenderem, desvirtuando 

aquela que foi a principal preocupação do legislador – a acessibilidade tarifária de uma 

oferta dirigida a utilizadores com menos recursos económicos. Assim, no caso em análise, 

a omissão dessa matéria no Decreto-Lei e na Portaria não confere às empresas total 

liberdade de estipulação contratual, importando, antes, um ajustamento dos contratos ao 

que se entende ter sido a intenção do legislador, considerando o valor máximo que este 

fixou para a disponibilização, a título de venda, dos mesmos equipamentos aos 

beneficiários da TSI. 

Ainda sobre a temática em análise, é relevante assinalar que os pontos das Condições 

Gerais de prestação da TSI em banda larga fixa sobre os quais a ANACOM se pronunciou 
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no SPD não visavam endereçar situações de fraude ou solicitação sucessiva de 

equipamentos de acesso por parte dos beneficiários da TSI, deles resultando, unicamente, 

que «[o] cliente obriga-se a, no prazo de 30 (trinta) dias após a extinção do serviço, entregar 

em qualquer Loja MEO o equipamento cedido em perfeito estado de conservação, salvo 

as deteriorações decorrentes da normal e diligente utilização do mesmo» (número 3.7) e 

que «[e]m caso de incumprimento do disposto no número anterior, a MEO reserva-se o 

direito de faturar ao cliente uma indemnização equivalente ao valor do equipamento não 

entregue» (número 3.8.), não sendo direta a sua aplicação a situações como as que a MEO 

invoca na respetiva pronúncia, que, a verificar-se, ocorrerão durante o período de execução 

do contrato e não após a extinção do serviço, concretamente «situações de danos, perdas, 

extravios ou destruição alheios ao operador» que motivem que «alguns clientes venham 

solicitar a disponibilização sucessiva de novos equipamentos».  

Finalmente, também não se vê de que modo o entendimento da ANACOM, no sentido de 

que uma eventual compensação pela não devolução de equipamentos para acesso à TSI 

disponibilizados em regime de comodato não pode exceder o valor fixado na legislação 

aplicável para a respetiva venda, possa «abrir a porta a que, no caso da prestação da TSI 

por recurso a banda larga móvel, venham a ocorrer situações de fraude», conforme alega 

a MEO. Com efeito, nestes casos, como refere a empresa, «num primeiro momento o 

equipamento é oferecido ao cliente», pelo que dificilmente lhes será aplicável uma 

condição que versa sobre a não devolução de equipamentos cedidos em regime de 

comodato após a cessação do contrato. 

Dado o acima exposto, e em linha com o entendimento que manifestou no SPD, a 

ANACOM não pode deixar de concluir que existe, efetivamente, uma lacuna no Decreto-Lei 

n.º 66/2021 e na Portaria n.º 274-A/2021, que não prevê limites para o valor que as 

empresas podem cobrar aos beneficiários da TSI em caso de não devolução de 

equipamentos disponibilizados em regime de comodato, tratando-se de uma lacuna que 

deve ser suprida mediante recurso às regras previstas no artigo 10.º do Código Civil, de 

forma alcançar o propósito de acessibilidade visada pelo legislador.  

Assim, e como expresso no SPD, não pode o beneficiário da TSI vir a ter de pagar pela 

não devolução do equipamento para acesso ao serviço que lhe seja disponibilizado em 

regime de comodato mais do que pagaria caso adquirisse esse equipamento, sob pena de 

ser prejudicada a acessibilidade que se pretende consagrar. Esta solução é a necessária 

para assegurar o propósito de acessibilidade visado, sendo que, em todo o caso, as 
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empresas podem, em caso de existência de encargo excessivo, ser ressarcidos dos custos 

em que tenham incorrido, representando esta, também, uma solução que, prosseguindo o 

fim visado pela lei, não implica um encargo desmedido para ambas as partes.  

Sem prejuízo do exposto, faz-se notar que o entendimento avançado pela ANACOM no 

SPD, e que acima se reproduz e sustenta, não pretendia endereçar situações de utilização 

indevida ou ilícita nem situações de fraude na solicitação de equipamentos de acesso à 

TSI. Com efeito, entendendo esta Autoridade que o limite definido no n.º 2 do artigo 2.º da 

Portaria n.º 274-A/2021 será de aplicar independentemente do regime de disponibilização 

dos equipamentos de acesso pelo qual a empresa opte, reconhece-se que não terá sido, 

seguramente, intenção do legislador permitir, com este regime, o acesso, por parte dos 

beneficiários desta tarifa, a sucessivos equipamentos de acesso à Internet em banda larga 

em condições mais favoráveis que as condições normais de mercado, fora de um cenário 

de utilização normal dos mesmos. Assim, mantendo-se que o disposto na referida norma 

aplicar-se-á, em qualquer caso, ao primeiro equipamento disponibilizado pela empresa 

para acesso à TSI, pelas razões acima detalhadas, admite-se que, no que respeita a 

equipamentos adicionais, o limite aí definido apenas se aplicará a situações em que os 

danos decorram de uma utilização normal, lícita e diligente desse equipamento, bem como 

a situações pontuais e fortuitas de extravio do equipamento inicialmente disponibilizado 

pela empresa que se encontrem devidamente comprovadas ou documentadas.  

Perante o acima exposto, a ANACOM: 

(i) Mantém o sentido de decisão notificado no que se refere ao primeiro 

equipamento disponibilizado ao beneficiário da TSI para acesso ao serviço de 

Internet em banda larga no âmbito da referida tarifa, devendo a oferta de TSI 

comunicada pela MEO ser ajustada de conformidade com o acima expresso, 

não podendo  o valor cobrado pela empresa em caso de extravio, dano ou não 

devolução de equipamento cedido em regime de comodato, ser 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 para a ativação e ou disponibilização de equipamento de 

acesso;    

(ii) Clarifica que as condições da oferta da TSI poderão divergir do estabelecido na 

norma referida no ponto anterior 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 
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causa situações de extravio desse equipamento que não sejam pelo cliente 

devidamente comprovadas ou documentadas. 

3.4. Preços – Pagamento faseado 

A MEO considera que uma disponibilização de 24 opções de pagamento não traz qualquer 

vantagem adicional para o cliente face àquela que é a prática de mercado, podendo, 

inclusive, gerar uma maior probabilidade de indecisão do lado do cliente que é confrontado 

com um leque alargado de escolhas. 

A MEO alega ainda que acomodar 24 opções de pagamento implicará, necessariamente, 

desenvolvimentos em sistemas de elevada complexidade, considerando, assim, ser 

razoável e adequada a disponibilização de um leque predeterminado de opções, referindo 

que disporá de opções de pagamento do valor de ativação e ou equipamento em 6, 12, 18 

e 24 prestações, para além da opção de pagamento único na primeira fatura do serviço. 

Entendimento da ANACOM 

A posição expressa no SPD assenta na letra do n.º 3 do artigo 2.º da Portaria  

n.º 274-A/2021, o qual dispõe 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», desta forma colocando na esfera daquele 

beneficiário a opção quanto ao concreto prazo de pagamento, até àquele limite.  

Porém, a ANACOM admite que, como alegado pela MEO, a multiplicidade de opções de 

pagamento, em função do que, em cada caso, seja solicitado pelo beneficiário da TSI, 

sendo uma solução sem paralelo no mercado, poderá implicar ajustamentos nos sistemas 

das empresas de elevada complexidade que poderão não se traduzir em vantagens 

relevantes para os beneficiários da TSI. 

Neste contexto, admite-se que a letra do n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 274 A/2021 possa 

permitir uma maior flexibilidade interpretativa, desde que ao beneficiário sejam 

apresentadas suficientes opções quanto ao prazo de pagamento em prestações de modo 

a permitir-lhe escolher uma opção adequada às suas concretas necessidades. Nessa 

medida, admite-se que a disponibilização de, pelo menos, três opções de pagamento do 

preço associado aos serviços de ativação e ou equipamentos de acesso – em 6, 12 e 24 
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meses –, a par da possibilidade de pagamento integral daquele preço na primeira fatura, 

será adequada ao cumprimento deste desígnio. 

Nestes termos, a ANACOM entende que a solução avançada pela MEO permite ir ao 

encontro daquela que foi a intenção do legislador, sendo adequada para assegurar o 

pagamento em prestações acessíveis e ajustadas às concretas necessidades do 

beneficiário da TSI, podendo a empresa, querendo, ajustar a sua oferta de modo a 

disponibilizar as três opções acima. 

3.5. Tráfego adicional 

Na sequência das reservas apresentadas no SPD e tendo em conta que a MEO não tinha 

remetido o teor dos avisos que serão enviados aos clientes quando atingidos os 80% e 

100% do limite disponível, a empresa esclarece que os avisos conterão toda a informação 

relativa à forma de proceder à aquisição do plafond adicional. Para o efeito, a MEO 

comunica o exemplo de uma mensagem de aviso de tráfego consumido que será 

transmitida aos beneficiários da TSI: «MEO: Esgotou o seu plafond de dados para acesso 

à internet. Adicione mais 15GB por 6,15 Eur, válidos até final do mês e continue a navegar 

na sua internet móvel 9xxxxxxxx. Para adquirir responda SIM a este SMS (resposta grátis 

na rede MEO, outras redes custo de um SMS para a rede móvel MEO).». 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que a informação ora remetida pela MEO contendo o teor dos avisos 

está em conformidade com o que se encontra estabelecido no regime da TSI. 

Relativamente às demais condições de prestação do serviço associadas ao tráfego 

adicional, concretamente a velocidade de upload e de download, regista-se que, na sua 

pronúncia, a MEO nada refere sobre este aspecto. De notar que, no ponto 3.5 do SPD, a 

ANACOM havia neste domínio concluído que: «(…) nada se definindo nas condições da 

oferta comunicadas pela MEO que divirja das condições aplicáveis aos 15 GB iniciais, 

infere-se que estas se manterão (…)». 

A ANACOM reitera as conclusões manifestadas no SPD, assinalando, em qualquer caso, 

que a não serem mantidas, para o tráfego adicional, as condições já previstas na Portaria, 

a MEO estará a incumprir o n.º 3 do artigo 5.º daquele normativo. 
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3.6. Elementos exigidos para instruir o pedido 

A MEO comunica que procedeu à alteração do formulário que usa para instruir o pedido de 

TSI, tendo incluído um campo de preenchimento para inclusão do nome do estudante 

universitário. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que a MEO procedeu à implementação da necessária alteração no 

formulário para efeitos de obtenção do nome do estudante universitário deslocado, o que, 

conforme se referiu no SPD, constitui um elemento relevante para a análise dos 

documentos que deverão acompanhar o pedido de TSI. 

3.7. Procedimento para atribuição da TSI 

A MEO menciona ter alterado o seu procedimento, por forma a garantir a celebração do 

contrato, mediante aceitação do resumo do contrato e das condições gerais e específicas 

da TSI, no momento da submissão pelo cliente do formulário disponibilizado pela empresa, 

por forma a acomodar o entendimento da ANACOM. 

Refere também a MEO que a alteração efetuada implicou grandes e complexos 

desenvolvimento nos seus sistemas de informação, considerando estar por apurar se o 

esforço despendido para o efeito foi razoável, justificável ou mesmo proporcional, face a 

eventuais benefícios para os potenciais beneficiários da TSI. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entende que o ajustamento acima referido vai ao encontro do que foi a 

intenção do legislador, observando o automatismo visado pelo n.º 1 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 66/2021. A este propósito, a ANACOM reitera o entendimento manifestado 

no SPD sobre esta matéria, visando dar cumprimento ao que resulta do Decreto-Lei  

n.º 66/2021 e da Portaria n.º 274-A/2021, o que não preclude o cumprimento das 

obrigações legais associadas à celebração do contrato, designadamente quanto à 

disponibilização ao potencial beneficiário da informação pré-contratual e contratual 

legalmente exigida, bem como à recolha do respetivo acordo relativamente às condições 

do contrato.  
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Acresce que a ativação da TSI e consequente faturação do serviço dependerá, 

naturalmente, de serem asseguradas as condições para que o beneficiário possa usufruir 

do serviço contratado.  

4. Conclusão 

Na sequência da análise efetuada à pronúncia apresentada pela MEO, a ANACOM conclui 

que devem ainda ser feitos ajustamentos aos termos em que é assegurada a 

disponibilização da TSI por esta empresa. Assim, e como decorre dos fundamentos 

expostos no presente relatório, deve a decisão final a proferir no presente processo 

determinar à MEO que altere a respetiva oferta de TSI incorporando os ajustamentos 

comunicados na sua pronúncia e prevendo 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. 

Adicionalmente 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. 

Admite-se ainda ao nível do pagamento faseado do preço associado aos serviços de 

ativação e ou equipamentos de acesso que a empresa, querendo, ajuste a sua oferta de 

modo a disponibilizar unicamente as três seguintes opções de pagamento: 6, 12 e 24 

meses. 

 


