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 RELATÓRIO FINAL  

DO PROCEDIMENTO GERAL DE CONSULTA REFERENTE AO 

PROJECTO DECISÃO RELATIVO À ALTERAÇÃO DAS LINHAS DE 

ORIENTAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO MÍNIMO A INCLUIR NOS 

CONTRATOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS, RESPEITANTE AOS 

CHAMADOS “PERÍODOS DE FIDELIZAÇÃO” 
 

I. Enquadramento  

Por deliberação de 1 de Setembro de 2005 foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração do ICP-ANACOM as 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). 

Por deliberação do Conselho de Administração do ICP-ANACOM de 4 de Junho 

de 2008, foi aprovado o seguinte projecto de decisão (doravante designado por 

projecto de decisão): 

1. Alterar as Linhas de Orientação no sentido de exigirem nos contratos para 
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 ou de descontos contratados; 

b) A duração do período de fidelização; 
c) A indicação da contrapartida ou benefício concretamente concedido ao 

cliente, ou seja, o que é subsidiado pelo prestador do serviço; 
d) Caso a contrapartida consista num equipamento que esteja bloqueado, 

indicação do custo do desbloqueio; 
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e) O valor pecuniário do benefício concedido ao cliente; 
f) O valor mensal que o cliente paga por conta do valor do benefício que lhe 

foi concedido; 
g) A indicação de um meio simples e expedito através do qual o cliente possa, 

a todo o momento, saber o valor do benefício concedido que ainda lhe falta 
pagar; 

h) A indicação da forma de cálculo do valor que o cliente deve pagar em caso 
de rescisão antecipada do contrato; 

i) Cláusula que estipule que o valor a pagar pelo cliente, em caso de rescisão 
antecipada do contrato, não poderá ultrapassar o valor do benefício 
inicialmente concedido ao cliente, deduzido das amortizações mensais já 
efectuadas; 

j) 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. 

 
2. Determinar às empresas que prestam serviços de comunicações electrónicas 

que adaptem os contratos que utilizam em conformidade com o mencionado 
no ponto 1 e que remetam ao ICP-ANACOM 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. 

 
3. Submeter o deliberado ao procedimento geral de consulta, nos termos do 

disposto artigo 8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (doravante designada 
por LCE), fixando um prazo de 20 dias úteis para que os interessados se 
pronunciem. 

 
 
Em cumprimento do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, o 
projecto de decisão foi submetido a procedimento geral de consulta, tendo os 
interessados disposto de um prazo de 20 dias úteis para se pronunciarem por 
escrito, o qual terminou no dia 11 de Julho de 2008. 
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Foram recebidos, dentro do prazo limite, os comentários das seguintes entidades 
(Anexo I ao presente relatório): 
- Luís António Pinto da Silva; 
- União Geral dos Consumidores (UGC); 
- Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores, FCRL (FENACOOP); 
- AR TELECOM – Acessos e Redes de Comunicações S.A. (AR TELECOM); 
- Cabovisão – Televisão por Cabo, S.A. (CABOVISÃO); 
- Portugal Telecom, S.G.P.S. (Grupo PT); 
- VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE); 
- Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. (SONAECOM); e  
- Direcção Geral do Consumidor (DGC). 
 
Foram ainda recebidos a 17/07/2008 os comentários da DECO – Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que por terem sido recebidos fora do 
prazo limite para resposta dos interessados não serão considerados no relatório 
da consulta. 
 
Nos termos dos procedimentos adoptados pela ANACOM, em 12 de Fevereiro de 
2004, em especial para o procedimento geral de consulta previsto no artigo 8.º da 
Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, esta Autoridade analisa todas as respostas e 
disponibiliza um documento final contendo uma referência a todas as respostas 
recebidas e uma apreciação global que reflicta o seu entendimento sobre as 
mesmas (al. d) do ponto 3). 
 
 
II. Comentários das entidades interessadas e entendimento do ICP-

ANACOM 
 
 
1.  Apreciação genérica do documento de consulta 
 
As organizações de defesa dos consumidores e o Sr. Luís António Pinto da Silva 
congratularam-se com o projecto de decisão por entenderem tratar-se de uma 
medida que vem reforçar a protecção dos direitos e interesses dos consumidores. 
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A UGC emite parecer favorável à decisão por entender que a mesma acautela e 
reforça os direitos dos consumidores, designadamente o direito à informação e à 
protecção dos direitos económicos. 
 
A FENACOOP congratula-se com esta iniciativa e releva o elevado número de 
reclamações de consumidores com problemas de facturação e dificuldades em 
mudar de operador devido às pesadas indemnizações impostas pelos períodos de 
fidelização. Esta Federação anota também que a prática generalizada de 
“períodos de fidelização” é um obstáculo à livre concorrência e impede o 
consumidor de escolher livremente o operador que, em cada momento, lhe 
oferece as condições mais favoráveis em termos de inovação do serviço 
prestado, preço e qualidade. Embora concorde com o projecto de decisão, a 
FENACOOP considera que a intervenção deve ser mais ampla e passar por 
responsabilizar as próprias empresas pelos actos abusivos e enganosos 
praticados pelos seus funcionários, agentes e representantes em geral.  
 
A DGC apoia este projecto de decisão pois, ao exigir que os contratos contenham 
cláusulas que estabeleçam expressa, clara e inequivocamente condições relativas 
ao período de fidelização, contribui para assegurar o direito dos consumidores à 
informação.  
 
A AR Telecom refere não poder opor-se a uma iniciativa que possa contribuir para 
aumentar a transparência do mercado, desde que tal seja feito com equilíbrio 
material e precisão técnico-jurídica. 
 
A CABOVISÃO considera que os elementos referidos no projecto de decisão da 
ANACOM, (i) esclarecem os direitos e obrigações assumidas contratualmente; (ii) 
são uma forma de aumentar a consciencialização do Cliente; (iii) salvaguardam o 
operador nos casos em que o Cliente rescinde antecipadamente o acordo; (iv) 
permitem um tratamento igual para todos os clientes independentemente de 
aderirem ou não a um pacote com acordo de permanência associado, no caso de 
rescisão antecipada; (v) por consequência, impossibilita o efeito de discriminação 
de preços. 
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2. Questões prévias suscitadas 
 
2.1 Posição dos respondentes 
 
A CABOVISÃO considera que a acção regulatória deve distinguir os acordos de 
permanência celebrados pelos operadores móveis, dos celebrados pelos 
operadores fixos. 
A CABOVISÃO entende que os períodos de permanência e preços anunciados 
têm de ter uma relação directa com as características do operador, rede e custos 
associados, pois a construção e manutenção de uma rede móvel e a instalação 
de clientes não envolve custos tão elevados se comparados com os custos de 
uma rede física, designadamente uma rede HFC.  
Refere a CABOVISÂO que a construção de uma rede física está, invariavelmente, 
dependente de um conjunto de factores que decorrem: 1º das barreiras à entrada 
que antecedem a construção e extensão da rede; 2º das barreiras verticais como 
seja, passagem dos cabos nas infra-estruturas de telecomunicações dos edifícios      
- ITED, para proceder à instalação física do Cliente, com todas as despesas 
associadas (deslocação de técnicos-instaladores, equipamentos e demais custos 
associados).  
Ao invés uma rede móvel não tem instalação física, porquanto são serviços off-
the-shelf (“pronto para usar”), e consequentemente mais baratos e rapidamente 
disponíveis, que reflectem os custos de produção e aquisição dos equipamentos 
terminais. Com esta fundamentação a CABOVISÃO conclui que ao nível do 
serviço móvel os acordos de permanência estão relacionados com a subsidiação 
de equipamentos, bloqueamento, preço com e sem operador associado, 
considerando as características dos aparelhos.  
Com esta fundamentação a CABOVISÃO conclui que é no sub-sector das 
comunicações móveis que as cláusulas que estipulam uma duração inicial 
alargada para os contratos podem ter potenciais efeitos anti-concorrenciais. 
 
A VODAFONE entende que o projecto de decisão é uma intervenção regulatória 
excessiva e desprovida de razoabilidade, que vai muito além do que seria o limite 
mínimo necessário para alcançar os objectivos identificados na alínea c) do n.º 1 
e nas alíneas b) e d) do n° 4 do art.° 5° da LCE. 
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A SONAECOM, não obstante louvar a iniciativa da ANACOM no sentido de se 
manter atenta às eventuais necessidades de actualização das orientações 
formuladas no âmbito das suas competências regulatórias, considera que, no que 
a este projecto de decisão diz respeito, a ANACOM ultrapassa tais competências, 
entrando no contexto da actividade comercial das empresas. Entende a 
SONAECOM que os itens que deverão constar dos contratos se referem a 
pormenores que se relacionam exclusivamente com os modelos de negócio e que 
se encontram no contexto da liberdade contratual das partes e têm carácter 
confidencial, que não se coaduna com a sua disponibilização em sede de um 
contrato para prestação de serviços de comunicações electrónicas que está 
acessível ao público e, por conseguinte, a qualquer empresa concorrente. 
A SONAECOM considera também que os contratos de adesão passarão a ser 
excessivamente extensos, o que acabará por eliminar o efeito prático que se 
pretende atingir: assegurar uma informação clara e transparente ao cliente sobre 
as condições subjacentes à realização do contrato. 
 
 
2.2 Entendimento do ICP-ANACOM 
 
De acordo com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 27.º da LCE, as 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas podem 
estar sujeitas na sua actividade a regras de protecção dos consumidores 
específicas do sector das comunicações electrónicas, cabendo ao ICP-ANACOM 
a sua definição, tendo em conta a acessibilidade ao público dos serviços e de 
acordo com os princípios da não discriminação, da proporcionalidade e da 
transparência. 
 
É no âmbito da definição destas regras que o ICP-ANACOM altera as Linhas de 
Orientação quanto aos elementos que devem constar nos contratos, relativos aos 
períodos de permanência ou fidelização, com o objectivo de promover a 
transparência no mercado e assegurar a prestação de informação clara sobre as 
condições de oferta e utilização dos serviços, visando assim alcançar o objectivo 
de regulação da defesa dos interesses dos cidadãos previsto na al. c) do n.º 1 do 
artigo 5.º da LCE. 
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Tal objectivo deve, no entanto, ser equilibrado com o princípio da liberdade de 
fixação de preços e condições tarifárias que assiste aos operadores de modo que 
medidas deste tipo não resultem numa menor diversidade tarifária, o que a 
acontecer limitaria a possibilidade de escolha do consumidor, tornando-se-lhe 
prejudicial.  
 
Entende o ICP-ANACOM que esta medida regulatória contribuirá para garantir um 
maior nível de informação aos assinantes, que lhes permitirá fazer uma escolha 
livre e esclarecida e reduzir as dúvidas dos assinantes que estão na origem de 
muitos pedidos de esclarecimento e reclamações, pois bastará consultar o 
contrato celebrado com o prestador de serviço para dissipar essas dúvidas. Com 
efeito, a experiência adquirida na análise das reclamações sobre períodos de 
fidelização revela que as mesmas se devem ao desconhecimento por parte dos 
assinantes dos vários serviços de comunicações electrónicas da existência do 
período de fidelização e da correspondente penalização por resolução do contrato 
antes do termo do período de vigência em curso. 
Procura-se, deste modo, aumentar a consciencialização dos consumidores 
quanto à existência e implicações dos períodos de fidelização ou períodos 
mínimos de permanência. 
 
Porém, atendendo a que alguns pontos do projecto de decisão podem ser de 
complexa quantificação e operacionalização consoante a configuração dos 
modelos de subsidiação utilizados pelos operadores e que, nalguns casos, a 
indicação da informação neles referida pode envolver segredos de negócio, 
entende o ICP-ANACOM prescindir da inclusão nos contratos de alguns desses 
pontos. 
 
 
3. Apreciação na especialidade das alíneas do ponto II, 1 do projecto de 
decisão 
 
Dado que a maioria dos comentários dos respondentes foram apresentados para 
cada elemento que consta das alíneas acima indicadas, proceder-se-á, de 
seguida, à apreciação dos comentários elemento a elemento. 
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3.1  Alínea a) - Justificação do período de fidelização pela concessão de 
contrapartidas ou benefícios ao cliente, designadamente, como 
resultado da subsidiação de equipamento ou de descontos 
contratados 

 
O GRUPO PT entende que a exigência de inclusão nos contratos de cláusulas 
que estabeleçam a justificação do período de fidelização pela concessão de 
contrapartidas ou benefícios ao cliente se afigura desnecessária, pois os períodos 
de fidelização são estabelecidos precisamente como meio de conceder aos 
clientes benefícios no âmbito da contratação de serviços de comunicações 
electrónicas. 
O GRUPO PT evidencia que a disponibilização ao público de serviços de 
comunicações electrónicas implica, da parte dos prestadores, a realização de 
investimentos avultados, quer ao nível das infra-estruturas, quer ao nível dos 
equipamentos terminais a facultar aos clientes, sem esquecer os investimentos 
associados à aquisição dos vários sistemas de informação necessários à 
operação e manutenção dos serviços disponibilizados aos clientes finais e que 
estes custo não podem ser respercutidos, de forma imediata, nos utilizadores 
finais, em particular no caso dos consumidores portugueses (que dispõem de um 
poder de compra mais reduzido que a maioria dos consumidores de outros países 
da União Europeia).  
Refere também o GRUPO PT que os períodos de fidelização permitem aos 
consumidores adquirirem mais e melhores serviços a preços mais acessíveis, 
mediante a contratualização de um período mínimo contratual ou um período 
inicial de vigência alargado, o qual, por sua vez, é determinado em função de 
diversos factores, nomeadamente do tempo que os operadores carecem para 
serem reembolsados dos custos de investimento sem que tal implique praticar 
preços de mercado demasiado elevados para os consumidores. Assim, conclui 
este Grupo empresarial que, caso não se previsse contratualmente um período 
mínimo de fidelização, o consumidor não beneficiaria das condições mais 
vantajosas na acessibilidade ao serviço, a que desta forma pode aceder. 
 
Neste ponto, a SONAECOM sublinha que os períodos de fidelização podem não 
se basear somente na atribuição de descontos e na subsidiação de 
equipamentos, mas noutras condições concedidas aos clientes. 
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Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Embora os períodos de fidelização estejam normalmente associados à concessão 
de benefícios aos clientes no âmbito da contratação do serviço, estes benefícios 
tem como contrapartidas as penalidades que serão aplicadas em caso de 
rescisão antecipada do contrato e a limitação da liberdade de escolha dos 
utilizadores por serviços que tenham condições de oferta mais vantajosas. 
É sobre os termos e condições de aplicação destas contrapartidas que deve ser 
garantida a informação aos utilizadores, de modo que estes possam aceitar 
esclarecida e conscientemente as condições aplicáveis aos períodos de 
fidelização. 
 
O ICP-ANACOM considera que a indicação nos contratos da justificação para a 
existência do período de fidelização garante uma maior transparência no mercado 
e não limita a liberdade de fixação de preços e condições tarifárias que assiste 
aos operadores. 
 
Neste ponto pretende-se que o contrato esclareça o fundamento ou justificação 
do período de fidelização, seja ele a atribuição de descontos, a subsidiação de 
equipamentos, de custos de angariação, de custos de activação do serviço ou 
qualquer outro fundamento.  
 
 
3.2  Alínea c) - Indicação da contrapartida ou benefício concretamente 

concedido ao cliente, ou seja, o que é subsidiado pelo prestador do 
serviço 

 
No que respeita aos períodos de fidelização directamente relacionados com a 
subsidiação de equipamentos, o GRUPO PT concorda com a sugestão de que os 
contratos prevejam expressamente qual a contrapartida ou benefício 
concretamente disponibilizado ao cliente o que, de resto, é já a prática no âmbito 
dos contratos celebrados peta TMN, que contém a identificação do modelo e IMEI 
(International Mobile Equipment /dentity) do terminal subsidiado. 
 
A VODAFONE salienta que os compromissos de permanência agregam um 
conjunto de benefícios para o cliente que podem ir desde o preço baixo do 
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equipamento, às condições especiais de tarifário, ou à isenção de determinados 
custos de ligação a serviços e que o período de permanência na rede (ou a 
respectiva penalidade por incumprimento contratual) constitui a contrapartida de 
todo este "pacote" que é disponibilizado ao cliente, e como tal, incompatível com 
uma autonomização de cada um dos seus elementos constitutivos. 
 
  

Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Tendo em conta a dificuldade de quantificação do valor do benefício 
concretamente concedido ao cliente e a complexa operacionalização desta 
exigência, esta alínea é retirada da decisão final. 
 
 
3.3  Alínea d) – Se a contrapartida consistir num equipamento que esteja 

bloqueado, indicação do custo do desbloqueio 
 
A AR TELECOM considera que a alusão ao desbloqueio só faz sentido nos casos 
em que o equipamento pode ser utilizado após a rescisão dos contratos com o 
prestador de serviços, nomeadamente no caso de telemóveis ou de modems. Já 
não fará sentido para equipamentos exclusivos de um prestador de serviços.  
 
Segundo a VODAFONE, os equipamentos terminais comercializados pelos 
operadores estão configurados para utilização exclusiva na rede do respectivo 
prestador, e a intervenção técnica necessária ao desbloqueio do equipamento, 
para que o mesmo possa ser utilizado noutras redes, implica o pagamento de 
uma taxa de desbloqueio, que varia consoante o respectivo modelo. Esta 
empresa informa que, no seu caso, a informação relativa à existência do código 
de bloqueio encontra-se inserida no compromisso de permanência subscrito pelo 
cliente e, ainda, no exterior das embalagens dos equipamentos, pelo que, em 
momento prévio à aquisição do telefone, o cliente é sempre informado desta 
condição comercial. Quanto à informação actualizada relativa ao valor a pagar 
pelo cliente para efeitos de desbloqueio do equipamento, a mesma é 
disponibilizada pelo Serviço Permanente de Atendimento a Clientes da 
VODAFONE. 
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Embora o “core” da actividade dos operadores consista na prestação de serviços 
de comunicações electrónicas, a VODAFONE anota que associado à venda de 
equipamentos está um conjunto de obrigações, quer legais (e.g. as que decorrem 
da garantia legal), quer comerciais (e.g. as garantias comerciais, como é o caso 
da substituição imediata do equipamento no prazo de 14 dias após a venda, em 
caso de defeito de fabrico), que implicam custos adicionais, aos mais diversos 
níveis, como sejam os relativos ao armazenamento dos equipamentos, à sua 
distribuição pelos pontos de venda, à publicidade e o Marketing, que, 
naturalmente, terão que ser compensados no exercício da sua actividade 
comercial. Segundo a VODAFONE, esta compensação dos benefícios concedidos 
aos clientes é reflectida em duas fases: uma relativa aos compromissos de 
permanência e outra respeitante ao desbloqueio do equipamento. 
A VODAFONE refere que os equipamentos vendidos pelos operadores com 
bloqueio à rede são significativamente mais baratos do que os modelos idênticos 
vendidos "desbloqueados" no restante comércio, porque os operadores móveis 
abdicam das margens que seriam habituais na venda de um equipamento de 
electrónica de consumo (e que lhes permitiria cobrir os custos de marketing, 
logística, stocks, etc) justamente por terem a segurança de que os mesmos serão 
utilizados nas suas rede gerando, por isso, proveitos na sua área "core"— o 
serviço. Perdendo-se esta segurança, os preços de venda ao público irão 
necessariamente subir. 
Em conclusão, a VODAFONE considera que sendo o cliente devidamente 
informado em momento prévio à celebração do contrato de que, mesmo após o 
decurso do compromisso de permanência, existe um custo associado ao 
desbloqueio do equipamento e, ainda assim, decide comprá-lo não deve ser 
proibida a sua cobrança, pois isso seria uma limitação inaceitável à liberdade 
contratual das partes. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 
 
A indicação do custo de desbloqueio nos contratos só é exigível nos casos em 
que o equipamento bloqueado é susceptível de ser utilizado na prestação de 
serviços por outro prestador. 
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Nesta medida regulatória não é proibida a cobrança do custo de desbloqueio do 
equipamento, apenas se pretende assegurar que o cliente seja informado no 
momento da celebração do contrato do valor que terá que pagar para 
desbloquear o equipamento. 
 
 
3.4  Alínea e) – Valor pecuniário do benefício concedido ao cliente 
 
A AR TELECOM salienta que existem certas promoções que não são 
objectivamente quantificáveis no início de um contrato de adesão pelo facto de se 
prolongarem até ao final do contrato em causa. Isso acontece nomeadamente nos 
casos em que é oferecido algum equipamento necessário para a vigência total do 
contrato e não só para uma duração previamente determinada para a prestação 
do serviço, não havendo assim aluguer deste e no caso dos descontos sobre 
preços ou por volume de facturação, uma vez que os mesmos dependem dos 
consumos efectivos, que se desconhecem à partida. 
 
Entende o GRUPO PT que a indicação da contrapartida ou benefício 
concretamente concedido ao cliente poderá estar reflectido numa cláusula do 
respectivo contrato, mas já o seu valor pecuniário, em especial nos casos em que 
a subsidiação incide sobre o investimento realizado para a instalação do serviço, 
dificilmente será quantificável, uma vez que dependerá de uma série de factores 
como sejam a localização da morada de instalação, melhorias necessárias ao 
nível da infra-estrutura de rede de forma a ser possível a disponibilização do 
serviço, aquisição de equipamentos de rede, etc., sendo que estes custos não 
são repercutidos sobre um cliente ou instalação específica, mas são antes 
configurados como custos médios, que são posteriormente diluídos por todas as 
instalações, por todos os clientes. 
O GRUPO PT discorda da inclusão nos contratos de uma indicação específica do 
valor pecuniário do benefício concedido ao cliente, pelos seguintes motivos: 
- Em primeiro lugar, o ICP-ANACOM não estabelece o que deve entender-se 
como o valor pecuniário do benefício concedido ao cliente. Deve o mesmo ser 
entendido como a diferença sobre o preço de custo em que os prestadores 
incorrem? Ou como a diferença para o preço do mesmo produto numa outra 
modalidade de prestação de serviço (e.g., produtos/serviços pré-pagos versus 
produtos/serviços pós-pagos)? 
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 - Em segundo lugar, ainda que se opte por um dos entendimentos supra 
expostos, a solução adoptada poderá revelar-se de extrema complexidade 
prática, desde logo porque tal implicaria que os prestadores de serviços 
divulgassem ao mercado informação de natureza confidencial no âmbito dos 
contratos celebrados com os respectivos fornecedores. Acresce que nos casos 
em que o benefício corresponde à subsidiação de equipamento, não pode relevar-
se o facto de os prestadores por diversas vezes disponibilizarem aos clientes 
equipamentos que, embora funcionalmente idênticos, provêm de fornecedores 
diferentes, podendo o custo dos mesmos não ser idêntico. Ora, a ser 
implementada a solução proposta pelo ICP-ANACOM, os prestadores de serviços 
ver-se-ão confrontados com a necessidade de dispor de diversos modelos de 
contratos de adesão consoante a variedade de modelos de equipamentos que 
sejam objecto de subsidiação. 
 
 A VODAFONE releva que não é possível no momento da celebração do contrato 
quantificar o valor exacto de subsidiação oferecida pelo operador, porque este 
pode variar em função dos serviços disponibilizados e das chamadas efectuadas 
pelo cliente no decurso do contrato. 
 
 

Entendimento do ICP-ANACOM 
 

Por não ser de fácil execução ou quantificação, a definição no contrato do valor 
pecuniário da contrapartida ou benefício concretamente concedido ao cliente, 
designadamente nas situações de subsidiação de custos de  investimento, de 
acessibilidade do preço ou de descontos sobre o preço normal do serviço,    
retira-se esta alínea da decisão final. 
 
 
3.5  Alínea f) – Valor mensal que o cliente paga por conta do valor do 

benefício que lhe foi concedido  
 
O GRUPO PT não concorda com a proposta do ICP-ANACOM que consta desta 
alínea, pois a lógica da determinação do preço a cobrar pelo serviço é a de a 
totalidade do valor a pagar ser por conta do benefício concedido ao cliente.  
Refere também o GRUPO PT, que nos casos em que o período de fidelização é 
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estabelecido de forma a compensar custos médios por clientes e não valores 
absolutos é difícil, se não impossível, a concretização deste valor, na medida em 
que varia em função da conjugação de diversos factores. 
 

 
Entendimento do ICP-ANACOM 

 
Por ser de difícil execução ou quantificação em alguns casos em que se estipulam 
períodos de permanência, entende o ICP-ANACOM ser de retirar esta alínea da 
decisão final.  
 
 
3.6  Alínea g) – Indicação de um meio simples e expedito através do qual o 

cliente possa, a todo o momento, saber o valor do benefício 
concedido que ainda lhe falta pagar 

 
A AR TELECOM considera que é indispensável haver uma definição que 
clarifique o que se deve entender por um meio expedito e simples de indicação do 
valor do benefício concedido que ainda falta pagar ao assinante. 
A AR TELECOM salienta também que alguns dos mecanismos mais utilizados 
para angariação de clientes de outros prestadores, tais como promoções não 
traduzidas na oferta de mensalidades, podem ser especialmente difíceis de 
valorar levando assim à impossibilidade de a cada momento do período de 
fidelização se poder quantificar o valor do benefício concedido que ainda falta 
pagar pelo assinante. 

 
 
Entendimento do ICP-ANACOM 

 
Nesta alínea, pretende-se que se inclua nos contratos a indicação de meios 
simples e expeditos através dos quais o cliente possa obter informação sobre a 
data em que se conclui o período de fidelização e o valor que terá que pagar, em 
cada momento, a título de remanescente do valor subsidiado, caso faça cessar o 
contrato antes de decorrido o período de fidelização. Exemplos destes meios de 
informação poderão ser um endereço electrónico ou um número de telefone 
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através dos quais seja indicado aquele valor remanescente com simplicidade e 
celeridade.  
 
 
3.7  Alínea i) – Cláusula que estipule que o valor a pagar pelo cliente, em 

caso de rescisão antecipada do contrato, não poderá ultrapassar o 
valor do benefício inicialmente concedido ao cliente, deduzido das 
amortizações mensais já efectuadas 

 
A AR TELECOM releva que existem situações em que o valor do benefício 
deduzido ao das amortizações efectuadas se traduz num valor negativo ou num 
valor de tal forma irrisório que pode levar a um aumento de assinaturas de 
contratos de prestações de serviços pela atracção de certas promoções e após a 
utilização do benefício dessas promoções serem pedidas as rescisões dos 
mesmos contratos. Essas rescisões podem tornar-se mais frequentes já que o 
valor a pagar em certas situações possa ser de tal forma diminuto que em vez de 
ser um motivo dissuasivo de rescisão, traduz um contorno ao período de 
fidelização, levando a perdas económicas por parte dos fornecedores e 
especialmente sentidas pelo prestadores de serviços mais pequenos. Tal facto, 
para além de contribuir para a instabilidade económica dos prestadores de 
serviços, constitui um desincentivo a práticas promocionais por parte desses 
mesmos prestadores de serviços com menos poder no mercado.   
Neste pressuposto, a AR TELECOM propõe que o valor a pagar pelos assinantes, 
em caso de rescisão antecipada do contrato, seja um valor não superior ao valor 
da totalidade das mensalidades ainda em falta até ao final do período de 
fidelização. No caso em que não existam mensalidades fixas, deverá ser 
considerada a média da facturação mensal até então emitida.   
 
Quanto a este ponto, O GRUPO PT clarifica que, quando celebram os contratos, 
os operadores prevêem que, ao abrigo do período de fidelização, seja possível 
obter não só o retorno do investimento efectuado para a disponibilização do 
serviço, como também uma rendibilidade adequada pelo desenvolvimento da 
actividade em questão. Consequentemente, quando um cliente faz uso da 
possibilidade de rescisão antecipada do contrato, os prestadores de serviços 
vêem defraudadas, ainda que em parte e dependendo do momento em que 
ocorre a rescisão, as respectivas expectativas quanto às receitas inicialmente 
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projectadas. É por este motivo, e considerando igualmente o equilíbrio financeiro 
entre as partes, que os contratos em regra estabelecem como penalidade que o 
cliente efectue o pagamento das mensalidades em falta para o termo do período 
de fidelização. 
O GRUPO PT salienta que, nos termos gerais de direito, o incumprimento de uma 
das partes no contrato, gera na esfera da parte faltosa o dever de indemnizar, 
dever este que compreende, não apenas os prejuízos causados pelo 
incumprimento, mas também os benefícios que a parte lesada deixou de obter em 
consequência da lesão (artigo 564.° do Código Civil). Neste caso, o valor do 
benefício inicialmente concedido pelo operador ao cliente não será suficiente para 
ressarcir o operador da expectativa de ganho que calculou ao celebrar o contrato 
de prestação de serviços em determinadas condições, sendo por isso legítimo 
que os operadores fixem, em sede contratual, o dever de os clientes que façam 
uso da rescisão antecipada efectuarem o pagamento ao operador de uma 
indemnização calculada com base no valor do benefício concedido ao cliente, 
acrescido do valor que o mesmo operador deixou de obter com a rescisão 
antecipada do contrato. 
Com base nesta argumentação o GRUPO PT questiona a fundamentação legal 
subjacente à alteração proposta nesta alínea. 
 
A VODAFONE partilha as preocupações do ICP-ANACOM relativamente à 
desadequação de penalidades contratuais, que possam introduzir desequilíbrio na 
relação contratual. No entanto, considera que o critério indicado pelo Regulador 
na alínea i) do projecto de decisão em apreço (como se de uma mera conta 
aritmética em função do valor do telefone se tratasse), não é razoável, nem tem 
em consideração a realidade destes contratos, razão pela qual não deve 
prevalecer na versão final da deliberação. A VODAFONE considera que o critério 
proposto é extremamente simplista, não reflecte a realidade dos factos, nem tem 
em consideração os diversos pressupostos subjacentes à actividade comercial 
das empresas, muitos dos quais não são objectivamente quantificáveis. 
A VODAFONE salienta que decorre do regime legal da cláusula penal que o valor 
da indemnização devida pode ser livremente acordado entre as partes, não se 
impondo a correspondência exacta entre o valor dos prejuízos sofridos e a 
compensação pré-fixada pelas partes, já que o que se pretende convencionar é a 
fixação de uma prestação em dinheiro, devida ao operador pelo incumprimento do 
contrato, sem que este tenha que fazer prova efectiva do prejuízo sofrido. Neste 
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contexto, a VODAFONE refere que a compra de equipamentos e a consequente 
subscrição de um compromisso de permanência, é uma opção do cliente, que 
pode, de forma livre, consciente e esclarecida, decidir se aceita ou não os termos 
e condições previstos no contrato, mas não é a única alternativa que o cliente tem 
para adquirir um equipamento, pois, caso não pretenda ficar adstrito ao 
cumprimento de um compromisso de permanência na rede do operador, tem a 
possibilidade de adquirir o telefone livre de qualquer encargo adicional nos pontos 
de venda do fabricante (à excepção do telefones exclusivos). 
A VODAFONE evidencia ainda a desadequação do critério fixado nesta alínea 
para a oferta comercial destinada ao segmento empresarial, cujo conteúdo 
contratual resulta de uma prévia negociação entre as partes. Estes clientes 
beneficiam, para além da subsidiação de equipamentos e das próprias 
comunicações de voz e dados, de um acompanhamento personalizados, havendo 
um conjunto de serviços especiais que lhe são disponibilizados, como é o caso 
dos gestores personalizados de conta. Segundo a VODAFONE, são 
estabelecidas com estes clientes verdadeiras relações de parceria, que envolvem, 
por um lado, complexas operações na rede que têm que ser criadas, testadas e 
implementadas para se criarem tarifários específicos e, por outro lado, a 
disponibilização de equipamentos topo de gama sem qualquer compensação 
financeira. Em face deste acréscimo patrimonial favorável ao cliente, conclui a 
VODAFONE ser legítimo que existam contrapartidas, como a fidelização do 
cliente, pois é necessário um certo lapso temporal para que a empresa recupere o 
investimento efectuado. A VODAFONE refere também que, enquanto que para o 
segmento do consumo o compromisso de permanência corresponderá à 
contrapartida pelas condições especiais da disponibilização do serviço ou da 
aquisição de equipamentos, no segmento empresarial a subsidiação do 
equipamento e os descontos em comunicações andam, em regra, "de braço 
dado", constituindo o objecto do próprio contrato. 
 
 

Entendimento do ICP-ANACOM 
 
Considerando os argumentos apresentados pelos prestadores de serviços, o             
ICP-ANACOM considera não ser de incluir nas Linhas de Orientação este 
elemento. 
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3.8  Alínea j) – 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 

 
A CABOVISÃO ressalva que esta alínea não tem aplicação na tipologia da rede e 
serviços de comunicações electrónicas prestadas por esta empresa,   
presumindo-se que tal cláusula respeita aos serviços móveis e ao bloqueamento 
e subsidiação do equipamento terminal do sector móvel. 
No entanto a CABOVISÃO entende que a ser cobrado aos clientes uma tarifa 
para o operador desbloquear o equipamento, esta deveria apenas reflectir os 
custos associados ao desbloqueio, sendo certo que os clientes deveriam ter a 
possibilidade de desbloquear o equipamento, a partir do momento em que o valor 
da subsidiação esteja recuperado. 
 
O GRUPO PT entende que a cláusula relativa à obrigação do prestador proceder 
ao desbloqueio do equipamento (modem ADSL, telemóveis, placas de acesso à 
Internet, telefones fixos) sem qualquer custo associado, escapa ao âmbito da 
LCE, cujo objecto se restringe à regulação das matérias referentes aos serviços e 
redes de comunicações electrónicas. O GRUPO PT releva que, contrariamente ao 
anterior quadro regulamentar, o quadro regulamentar decorrente da revisão de 
1999 abandonou todas as referências à matéria do equipamento terminal no 
âmbito do sector das telecomunicações, por considerar que as mesmas já não se 
justificariam. Assim, por falta de fundamentação legal o GRUPO PT discorda da 
imposição que consta desta alínea. 
O GRUPO PT sublinha que, em regra, os operadores adquirem equipamentos 
que foram objecto de certificação para uma rede ou infra-estrutura específica, 
como por exemplo no caso dos equipamentos disponibilizados no âmbito da 
prestação de serviços de distribuição de televisão ou de acesso à Internet. O 
mesmo pode também suceder em relação aos equipamentos terminais 
disponibilizados no âmbito de serviços telefónicos móveis, existindo casos em que 
os operadores adquirem equipamentos exclusivos e certificados para operar 
apenas na respectiva rede. 
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Neste contexto, refere o GRUPO PT que, estabelecendo os contratos como regra 
geral a possibilidade de desbloqueamento dos terminais a custo zero findo o 
período de permanência ou em caso de rescisão antecipada, os operadores terão 
que proceder ao desbloqueamento dos equipamentos, não podendo, todavia, 
garantir aos clientes que os mesmos funcionem adequadamente em outras redes, 
o que consubstancia uma violação do regime dos bens de consumo plasmado no 
Decreto-Lei n.° 67/2003, de 8 de Abril, pois, nos termos deste diploma, considera-
se existir uma falta de conformidade dos bens de consumo quando os mesmos 
não sejam "adequados ao uso específico para o qual o consumidor os destine e 
do qual tenha informado o vendedor quando celebrou o contrato e que o mesmo 
tenha aceitado". 
 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 
 
O projecto de decisão objecto da presente consulta não determina o desbloqueio 
do equipamento sem qualquer custo. O que os contratos devem prever é o direito 
dos clientes ao desbloqueio do equipamento, mediante o pagamento do custo 
indicado no contrato, a partir do momento em que os benefícios concedidos ao 
cliente estejam pagos ou amortizados, ou seja, em que o valor subsidiado esteja 
recuperado. Uma vez amortizado o valor subsidiado, apenas pode ser exigido ao 
cliente o custo de desbloqueio fixado no contrato. 
 

 
III. Conclusão  

 
Em conclusão, o ICP-ANACOM, ouvidos os interessados que se pronunciaram 
em sede de procedimento geral de consulta, entende que:  
 
•  Devem constar dos contratos os seguintes aspectos relativos aos períodos de 

fidelização do projecto decisão: 
 

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 do 
serviço ou de descontos contratados; 
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b) A duração do período de fidelização; 
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; 

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. 

 
•  Há elementos que constam do projecto de decisão e que, embora 

contribuíssem para uma maior transparência no mercado, se considera não 
serem de inclusão obrigatória nos contratos, por serem de difícil execução e 
quantificação. É o caso: da indicação da contrapartida ou benefício 
concretamente concedido ao cliente, ou seja, o que é subsidiado pelo prestador 
do serviço; da indicação do valor pecuniário do benefício concedido; do valor 
mensal que o cliente paga por conta do valor do benefício que lhe foi concedido; 
e da estipulação de que o valor a pagar pelo cliente, em caso de rescisão 
antecipada do contrato, não poderá ultrapassar o valor do benefício inicialmente 
concedido ao cliente, deduzido das amortizações mensais já efectuadas. 

 
 
 


