
 

 

N/REF. 132/10                                             Angra do Heroísmo, Setembro de 2010 

 

Assunto: DDEESSBBLLOOQQUUEEAAMMEENNTTOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  --  PPRROOIIBBIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOBBRRAANNÇÇAA  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  AAPPÓÓSS                  

PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFIIDDEELLIIZZAAÇÇÃÃOO.. 
 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei nº 56/2010, de 23 de Junho, que vem estabelecer 

limites à cobrança de quantias pela prestação do serviço de desbloqueamento de equipamentos destinados 

ao acesso a serviços de comunicações electrónicas bem como pela rescisão do contrato durante o período de 

fidelização, garantindo os direitos dos utentes nas comunicações electrónicas e promovendo uma maior 

concorrência neste sector. 

 

Esta regra aplica-se nomeadamente a telemóveis, placas de banda larga e caixas descodificadoras de sinal de 

televisão. 

 

É proibida a cobrança de qualquer contrapartida pela prestação do serviço de desbloqueamento dos 

equipamentos supra mencionados, findo o período de fidelização contratual. 

 

Durante o período de fidelização, pela resolução do contrato e pelo desbloqueamento do equipamento, é 

proibida a cobrança de qualquer contrapartida de valor superior a: 

 

a) 100% do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, 

abatimento ou subsidiação, no decurso dos primeiros seis meses daquele período, deduzido do valor 

já pago pelo utente, assim como de eventual crédito do consumidor face ao operador de 

comunicações móveis; 

b) 80% do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento 

ou subsidiação, após os primeiros seis meses daquele período, deduzido do valor já pago pelo 

utente, bem como de eventual crédito do consumidor face ao operador de comunicações móveis; 



 

 

c) 50% do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento 

ou subsidiação, no último ano do período de fidelização, deduzido do valor já pago pelo utente, bem 

como de eventual crédito do consumidor face ao operador de comunicações móveis. 

 

É também proibida a cobrança de qualquer contrapartida, para além do acima mencionado, a título 

indemnizatório ou compensatório pela resolução do contrato durante o período de fidelização. 

 

Caso não exista período de fidelização, pelo serviço de desbloqueamento do equipamento não pode ser 

cobrada uma quantia superior à diferença entre o valor do equipamento, à data da sua aquisição ou posse, 

sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, e o valor já pago pelo utente. 

 

A obrigação de proceder ao desbloqueamento do aparelho incumbe ao operador que o bloqueou, devendo 

ser realizada no prazo máximo de 5 dias a contar do dia em que o utente solicitou a sua realização. 

 

O período de fidelização não pode ter duração superior a 24 meses. 

 

Para efeitos do presente diploma, entende-se por serviço de desbloqueamento o serviço prestado pelo 

operador ou prestador de serviços que consiste na descarga de um software que permite o acesso do 

equipamento a outros operadores ou prestadores de serviços. 

 

A fiscalização do estipulado neste diploma é da competência da ICP – Autoridade Nacional de Comunicações 

(ICP – ANACOM). 

 

O presente decreto-lei entrou em vigor a 31 de Agosto de 2010, e não dispensa a leitura do diploma legal 

que pode ser consultado em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1285080126.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


