
 

 

N/Ref. 110/16                                                    Angra do Heroísmo, agosto de 2016 

 

Assunto: REFORÇO DA PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS COM PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO.  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Lei n.º 15/2016, de 17 de junho, publicada no 

Diário da República, I Série, n.º 115 de 17 de junho de 2016, que vem proceder à décima 

segunda alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro), com 

o fim de reforçar a proteção dos consumidores, em particular nos contratos sujeitos a um 

período de fidelização.  

 

 FIDELIZAÇÃO  

Este diploma veio desde logo definir “Fidelização” como o período durante o qual o 

consumidor se compromete a não cancelar um contrato ou a alterar as condições acordadas.  

A existência de um período de fidelização, depende da atribuição de qualquer vantagem ao 

consumidor, identificada e quantificada, podendo ser designadamente associada: 

 à subsidiação de equipamentos terminais; 

 à instalação e ativação do serviço; ou  

 outras condições promocionais.  

 

 OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ASSINANTES 

As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público estão agora obrigadas a informar o consumidor sobre:  

a) A duração remanescente do contrato, sempre que haja períodos de fidelização; 

b) Encargos associados à cessação antecipada do mesmo por iniciativa do assinante. 

 

 CONTEÚDO DOS CONTRATOS  

A informação relativa à duração dos contratos, incluindo as condições da sua renovação e 

cessação, deve ser clara, percetível, disponibilizada em suporte duradouro e incluir as 

seguintes indicações: 

a) Eventual período de fidelização; 

b) Eventuais encargos decorrentes da portabilidade dos números e outros identificadores; 



 

 

c) Eventuais encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato durante o período de 

fidelização, por iniciativa do assinante, nomeadamente em consequência da recuperação de 

custos associados à subsidiação de equipamentos terminais, à instalação e ativação do serviço 

ou a outras condições promocionais. 

 

No caso de celebração de contratos por telefone ou através de outro meio de comunicação à 

distância, o consumidor apenas fica vinculado depois de assinar proposta contratual ou enviar 

o seu consentimento escrito ao fornecedor de bens ou prestador de serviços, exceto nos casos 

em que o primeiro contacto telefónico seja efetuado pelo próprio consumidor.  

 

Em qualquer caso, o prestador do serviço, ou seu representante, deve facultar ao consumidor, 

antes da celebração do contrato, sob pena de nulidade do contrato, todas as informações 

impostas pela lei.  

 

As empresas devem conservar a gravação das chamadas telefónicas durante todo o período de 

vigência do contrato, podendo estas ser disponibilizadas ao assinante sempre que tal seja por 

si requerido. 

 

 DURAÇÃO DO PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO  

A duração total do período de fidelização nos contratos de prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas celebrados com consumidores não pode ser superior a 24 meses.  

 

Contudo, excecionalmente, a lei admite que podem estabelecer-se períodos adicionais de 

fidelização, mas apenas até ao limite de 24 meses, desde que, cumulativamente: 

a) As alterações contratuais impliquem a atualização de equipamentos ou da infraestrutura 

tecnológica; 

b) Haja uma expressa aceitação por parte do consumidor. 

 

As empresas devem todavia oferecer aos utilizadores a possibilidade de celebrarem contratos 

sem qualquer tipo de fidelização, bem como contratos com 6 e 12 meses de período de 

fidelização, por cada benefício concedido ao utilizador.  

Como tal, as empresas devem: 

 nos mesmos suportes em que publicitam a oferta com fidelização, publicitar, de forma 

claramente legível, a oferta sem fidelização.  



 

 

 existindo fidelização, publicitar a relação entre custo e benefício associada às 

diferentes ofertas comerciais, de forma a permitir a comparação da mesma oferta com 

diferentes períodos de fidelização, sempre que existam. 

 

Durante o período de fidelização ou no seu termo não pode ser estabelecido novo período de 

fidelização, exceto se, por vontade do assinante validamente expressa, for contratada a 

disponibilização subsidiada de novos equipamentos terminais ou a oferta de condições 

promocionais devidamente identificadas e quantificadas.  

 

Findo o período de fidelização, e inexistindo acordo para estabelecimento de um novo período 

de fidelização, o valor pela prestação dos serviços prestados não pode ser superior aos preços 

normais que são devidos por tais serviços àquela data.  

 

 ENCARGOS PELA RESOLUÇÃO OU CESSAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO 

Os encargos para o assinante, decorrentes da resolução do contrato por sua iniciativa, 

durante o período de fidelização, não podem ultrapassar os custos que o fornecedor teve com 

a instalação da operação, sendo proibida a cobrança de qualquer contrapartida a título 

indemnizatório ou compensatório. 

 

Os encargos pela cessação antecipada do contrato com período de fidelização, por iniciativa 

do assinante, devem ser proporcionais à vantagem que lhe foi conferida, identificada e 

quantificada no contrato celebrado, não podendo corresponder automaticamente à soma do 

valor das prestações que se venceriam até à data da cessação. 

 

Em qualquer caso, existindo ou não período de fidelização, inicial ou posterior, as empresas 

não podem estabelecer condições contratuais desproporcionadas ou procedimentos de 

resolução dos contratos excessivamente onerosos e desincentivadores da mudança de 

prestador de serviço por parte do assinante. 

 

 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

Sempre que a empresa proceda por sua iniciativa a uma alteração de qualquer das condições 

contratuais, deve comunicar por escrito aos assinantes a proposta de alteração, por forma 

adequada, com uma antecedência mínima de 30 dias.  

 



 

 

Deve ainda, neste caso, informar os assinantes do seu direito de rescindir o contrato sem 

qualquer encargo, no caso de não aceitação das novas condições, no prazo fixado no contrato, 

salvo nos casos em que as alterações sejam propostas exclusiva e objetivamente em benefício 

dos assinantes. 

 

 ENTRADA EM VIGOR 

As alterações introduzidas pelo presente diploma entraram em vigor a 17 de julho de 2016.  

As empresas devem assegurar o cumprimento das novas obrigações até ao dia 16 de agosto 

de 2016.  

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt 

ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1470391415.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1470391415.pdf

