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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 Grupo NOS, constituído pelas empresas NOS Açores 

Comunicações, S.A., NOS Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A. 

(doravante designadas por Grupo NOS). 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, o Grupo NOS 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 do Grupo NOS. 

2. Apreciação na generalidade 

Em face do previsto no SPD, o Grupo NOS comunicou e esclareceu as suas propostas 

respeitantes à sua oferta da TSI. 

O Grupo NOS considera que a não existência de limitações ou condições associadas à 

possibilidade de substituição/aquisição de um novo equipamento poderá potenciar a fraude 

na venda de equipamentos que vierem a ser contratados ao abrigo do regime da TSI, 

apresentando os procedimentos internos de que dispõe com vista a atender a este tipo de 

práticas, que se detalham em ponto específico deste relatório. 

Defende a consagração de modalidades pré-definidas para pagamento (e.g. 6, 12 ou 24 

meses), que entende serem uma prática bastante disseminada e consolidada no mercado, 

com a qual os consumidores estão bastante familiarizados, contrariamente à solução 

preconizada pela ANACOM (flexibilidade total a pedido do consumidor), que considera que 

comporta um elevado nível de complexidade técnica e operacional, elevados custos e um 
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período de tempo considerável para a sua implementação. O Grupo NOS esclarece ainda 

o procedimento de contratação a ser implementado e informa sobre os constrangimentos 

técnicos existentes relativos aos avisos de consumos de dados e de subscrição de tráfego 

adicional, nos termos previstos no SPD e comunica que desenvolveu um processo 

alternativo como forma de minimizar estes constrangimentos, processo que considera 

assegurar maior abrangência de cobertura. 

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

do Grupo NOS e o entendimento desta Autoridade sobre a pronúncia deste grupo.   

3. Apreciação na especialidade 

3.1. Preços – Ativação e ou Equipamento  

O Grupo NOS considera que a interpretação da ANACOM preconizada no SPD poderá 

potenciar a fraude de equipamentos que vierem a ser contratados ao abrigo do regime da 

TSI. 

De acordo com o Grupo NOS, o preço dos equipamentos atualmente disponíveis no 

mercado (ex. banda larga móvel, routers, etc.) é bastante superior ao preço estabelecido 

no artigo 2.º, n.º 2 da Portaria n.º 274-A/2021, de 29 de novembro, sendo que, no caso da 

banda larga móvel, existem hotspots que custam pelo menos 49,90 euros1. 

Considerando que, no âmbito da TSI, os equipamentos serão disponibilizados a um preço 

inferior ao praticado no mercado, o Grupo NOS entende que, sem quaisquer limitações ou 

condições associadas à possibilidade de substituição/aquisição de um novo equipamento, 

poderão estar criadas condições propícias a que os equipamentos disponibilizados no 

âmbito da TSI sejam comercializados de forma ilegal, aumentando significativamente o 

risco de ocorrência de delitos económicos, designadamente a venda ilegal de 

equipamentos. 

O Grupo NOS alerta para os riscos que podem advir de uma interpretação literal da 

legislação em apreço, considerando essencial contemplar mecanismos dissuasores e 

preventivos de tais práticas, por forma a inibir a proliferação de ilícitos. 

                                                           

1https://www.nos.pt/particulares/loja-equipamentos/pages/details.aspx?p=43227 

https://www.nos.pt/particulares/loja-equipamentos/pages/details.aspx?p=43227
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O Grupo NOS informa que dispõe internamente de processos internos que visam atender 

a este tipo de contingências: 

«(i)  em caso de comprovada avaria de equipamentos, será possível ao utilizador 

substituir o equipamento no âmbito da garantia ou adquirir um novo equipamento ao preço 

fixado para o regime de TSI quando aquele incidente não estiver abrangido pela garantia;  

(ii) em caso de furto, e desde que seja apresentado o respetivo auto de ocorrência, 

será possível ao utilizador adquirir um novo equipamento pelo mesmo preço fixado para o 

regime da TSI.». 

Entende ainda o Grupo NOS que é fundamental que os potenciais beneficiários da TSI 

tenham presente que os preços deste serviço são excecionais e que a disponibilização de 

equipamentos para o seu acesso não pode ser ilimitada, nem incondicional, 

nomeadamente nos casos de proliferação de extravio, perda, danificação ou furto de 

equipamentos por parte do mesmo beneficiário. 

Entendimento da ANACOM 

Sobre esta temática, é relevante assinalar que o entendimento da ANACOM no SPD 

respeitava, concretamente, a elementos associados à oferta TSI comunicada pelo Grupo 

NOS dos quais decorria que, «[e]m caso de cessação do contrato/desativação do serviço, 

(…) [a] não devolução ou a devolução de equipamentos que não estejam nas devidas 

condições, implica o pagamento do valor comercial dos equipamentos», não sendo direta 

a aplicação desta condição a situações como as que o Grupo NOS invoca na sua 

pronúncia, relacionadas com a «eventual substituição/aquisição de um novo equipamento 

ao mesmo preço (inferior)» ao respetivo valor de mercado, que, a verificar-se, ocorrerão 

durante o período de execução do contrato e não após a cessação do contrato e 

desativação do serviço.  

Esse entendimento, no sentido de que uma eventual compensação a pagar pelo 

beneficiário da TSI pela não devolução de equipamentos de acesso disponibilizados em 

regime de comodato não pode exceder o valor fixado na legislação aplicável para a 

respetiva venda, 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 
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equipamentos de acesso pelo qual a empresa opte, com vista a assegurar o propósito de 

acessibilidade visado pelo regime da TSI, 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 pelo prestador para acesso à TSI, pelas razões 

detalhadas no SPD e que o Grupo NOS não questiona na sua pronúncia, admite-se que, 

no que respeita a equipamentos adicionais, o limite aí definido apenas se aplicará a 

situações de dano decorrente de uma utilização normal, lícita e diligente desse 

equipamento, bem como a situações pontuais e fortuitas de extravio do equipamento 

inicialmente disponibilizado pelo prestador 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 pelo Grupo NOS 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 

causa situações de extravio desse equipamento que não sejam por si 

devidamente comprovadas ou documentadas 
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3.2. Preços – Pagamento faseado 

O Grupo NOS considera que a posição da ANACOM preconiza uma abordagem totalmente 

desenquadrada das práticas habituais de mercado adotadas por qualquer setor de 

atividade em relação à possibilidade de pagamento faseado. Refere ainda não conhecer 

nenhum caso em que caiba ao consumidor definir e escolher o número de prestações que 

pretende suportar para pagar o preço de um equipamento que pretende adquirir, muito 

menos quando estão em causa montantes relativamente reduzidos. 

Neste contexto, considera que a interpretação do n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 

274-A/2021 não pode ser desfasada da realidade em que este regime legal se enquadra e 

opera e que a consagração de modalidades pré-definidas para pagamento (e.g. 6, 12 ou 

24 meses) constitui uma prática bastante disseminada e consolidada no mercado, que é 

transversal a diversos sectores de atividade, com a qual os consumidores estão bastante 

familiarizados, contrariamente à solução preconizada pela ANACOM (flexibilidade total a 

pedido do consumidor). 

Salienta também que a solução preconizada pela ANACOM «comporta um tremendo nível 

de complexidade técnica e operacional, que implica inevitáveis desenvolvimentos no plano 

tecnológico e no plano operacional, o que acarreta inexoravelmente encargos significativos 

e um período de tempo considerável para assegurar a respetiva implementação», 

acrescentando que os custos estimados para a implementação de um modelo de 

pagamento dotado de flexibilidade total em função da opção do cliente ascendem a  

centenas de milhares de euros, não podendo o mesmo ser implementado em menos de 6 

meses. 

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. Para o 

efeito, solicitou-se ao Grupo NOS um ajustamento das condições de oferta comunicadas 

de modo a explicitar a possibilidade de o beneficiário da TSI optar pelo pagamento faseado 

de 8,13 euros (acrescidos de IVA), relativo à ativação do serviço, e o ajustamento dos 
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prazos de pagamento faseado de modo a refletir a possibilidade de escolha do beneficiário 

pelo período pretendido para o faseamento do preço de 21,45 euros (acrescidos de IVA), 

correspondente à ativação ou equipamentos de acesso, até ao máximo de 24 meses. 

Porém a ANACOM admite que, como alegado pelo Grupo NOS, 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, sendo ainda uma intervenção que envolverá custos 

que, sopesados com as vantagens da disponibilização de número elevado de opções de 

pagamento, serão desproporcionados. 

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 

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 pelo Grupo NOS 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 antecipando-se que a solução voluntariamente apresentada não 

representará custos excessivos e desproporcionados para a empresa.  

Em qualquer caso, salienta-se que a possibilidade de pagamento faseado deve abranger 

quer o valor que é devido pelos serviços de ativação, quer o que é devido pelos 

equipamentos, devendo a oferta do Grupo NOS, que é omissa quanto à possibilidade de 

pagamento faseado por parte do beneficiário da TSI para o valor de 8,13 euros (acrescidos 

de IVA) relativos à ativação do serviço, ser alterada de forma a prever, expressamente, 

estas possibilidades de pagamento para as duas situações. 
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3.3. Procedimento para atribuição da TSI 

O Grupo NOS, entendendo estar em causa um aspecto específico relacionado com as 

condições contratuais que vierem a ser acordadas entre o operador e o beneficiário da TSI, 

cujo enquadramento considera que importará detalhar, descreve o procedimento de 

contratação a implementar pelas empresas do grupo:  

«1. O cliente (potencial beneficiário da TSI) formaliza pedido de adesão através do 

preenchimento do formulário que estará disponível através do link  

https://www.tsi.anacom.pt, numa loja NOS ou enviado por email (caso assim seja 

solicitado). 

2. Nessa mesma ocasião é solicitada ao cliente a informação adicional no sentido de saber 

se pretende adquirir equipamento e em que modalidade (a pronto pagamento ou a 

prestações); 

3. Posteriormente, o cliente (potencial beneficiário da TSI) é informado pela NOS (via email 

ou SMS) de que o pedido foi enviado para a ANACOM para aferir a respetiva elegibilidade; 

4. Após a verificação da elegibilidade pela ANACOM: 

a. Caso seja aprovada a elegibilidade do cliente para beneficiar da TSI, a NOS confirma 

com o cliente o equipamento e a modalidade de pagamento (caso aplicável). Caso a NOS 

não consiga entrar em contacto com o cliente, a NOS irá expedir o cartão para a morada 

indicada pelo cliente, ativar o serviço no prazo legalmente estabelecido (10 dias) e enviar 

mensagem para que o cliente possa levantar o equipamento numa loja de acordo com o 

que tiver sido indicado no momento em que solicitou o serviço; 

b. Caso não seja aprovada a elegibilidade, a NOS informa o cliente.» 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entende que o procedimento para atribuição da TSI comunicado pelo Grupo 

NOS na sua pronúncia 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.  

Sem prejuízo, a ANACOM considera ser de clarificar que a celebração do contrato para a 

prestação do serviço associado à TSI no momento em que o potencial beneficiário solicita 

https://www.tsi.anacom.pt/
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a atribuição da referida tarifa, sob condição de confirmação da respetiva elegibilidade para 

o efeito, conforme o Grupo NOS procurou refletir no procedimento descrito acima, visando 

dar cumprimento ao que resulta do Decreto-Lei n.º 66/2021 e da Portaria n.º 274-A/2021, 

não preclude o cumprimento, pela empresa, 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.    

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. 

3.4. Aviso de Consumo de dados e tráfego adicional 

O Grupo NOS entende que devem ser consideradas as especificidades inerentes ao 

fornecimento de serviços de acesso à Internet e aponta a existência de constrangimentos 

técnicos transversais que condicionam a abrangência dos mecanismos existentes para a 

notificação dos clientes (web redirect). 

De acordo com o Grupo NOS, estes constrangimentos traduzem-se, concretamente, na 

impossibilidade de intercetar tráfego com protocolo https, salientando que os mecanismos 

de notificação previstos têm uma abrangência muito restrita, menos de 10% dos clientes 

serão impactados dado que 90% da navegação é feita em páginas https. 

O Grupo NOS desenvolveu um processo alternativo como forma de minimizar estes 

constrangimentos, que consiste na possibilidade de receber por SMS os avisos de 80% e 

100% respeitantes ao consumo e esgotamento do tráfego, mediante a obtenção prévia do 

respetivo número de telemóvel de forma livre e esclarecida. Assim, após a adesão, é dada 

a indicação ao cliente do url onde é feita a recolha desse mesmo número. 

Considera o Grupo NOS que este procedimento será mais abrangente e minimizará as 

restrições técnicas existentes com os redirects, que, salientam, estão programados para a 

emissão dos avisos nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 66/2021. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista os constrangimentos técnicos descritos pelo Grupo NOS quanto ao 

envio dos avisos de consumo de tráfego determinados pelo n.º 5 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 66/2021 e pelo n.º 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 274-A/2021, admitindo-se 

que o procedimento de recolha de contacto para efeitos do envio destes avisos através de 

SMS apresentado seja mantido, na medida que se afigure como adicional ao envio dos 

mesmos via web redirect.  

A ANACOM considera que a informação ora remetida pelo Grupo NOS, contendo 

informação sobre os avisos de consumo de dados, 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, o Grupo NOS nada refere sobre este aspecto.  

De notar que, no ponto 3.4 do SPD, a ANACOM havia neste domínio concluído que: «(…) 

nada se definindo nas condições da oferta comunicadas pelo Grupo NOS 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, 

o Grupo NOS estará a incumprir o n.º 3 do artigo 5.º daquele normativo. 

4. Conclusão 

Na sequência da análise efetuada à pronúncia apresentada pelo Grupo NOS, a ANACOM 

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

disponibilização da TSI pelas empresas deste grupo. Assim, e como decorre dos 

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

processo determinar à NOS Açores Comunicações, S.A., NOS Comunicações, S.A. e NOS 

Madeira Comunicações, S.A. que alterem as respetivas ofertas 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 
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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. 

− o beneficiário da TSI pode optar pelo pagamento faseado do valor de 8,13 euros 

(sem IVA) referente à ativação do serviço apresentado na sua oferta. 

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. 

 


