Comunicações
em Portugal

O que precisa
de saber sobre as

Comunicações
durante a pandemia
COVID-19

A ANACOM
A ANACOM é a autoridade independente a quem cabe, no
quadro das suas competências, deﬁnir regras, ﬁscalizar o
cumprimento da legislação sectorial e sancionar os operadores
de comunicações, caso não cumpram as regras aplicáveis.

Contacte-nos através do
número gratuito 800 206 665

A informação deste guia destina-se a consumidores – pessoas singulares que
utilizam serviços para ﬁns não proﬁssionais. Se é um utilizador empresarial,
contacte a ANACOM para obter informação sobre os seus direitos.
A informação presente no guia sobre o impacto do COVID-19 está em
constante atualização e reﬂete a realidade existente ao tempo da sua
publicação.

www.anacom-consumidor.pt
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Se
não conseguir
os serviços
de telefone,
A faturação
dos pagar
serviços
é mensal
Internet ou TV durante a pandemia COVID-19,
em que condições posso mantê-los?
De acordo com as medidas legislativas adotadas, não é permitida, durante o primeiro
semestre de 2021, a suspensão do fornecimento de serviços de comunicações
eletrónicas por falta de pagamento quando esta for motivada por situações de
desemprego, quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% ou
por infeção pela doença COVID-19.
Para impedir a suspensão do seu serviço, deve enviar ao seu operador uma declaração
sob compromisso de honra que ateste a sua situação de desemprego, a quebra de
rendimentos do seu agregado familiar igual ou superior a 20% ou a sua infeção por
COVID-19. Sem prejuízo do envio desta declaração, os operadores podem
posteriormente solicitar aos seus clientes documentos que comprovem esses factos.
Saiba mais em: Como posso comprovar a situação de desemprego, quebra de
rendimentos do agregado familiar ou infeção por COVID-19?
No caso de existirem valores em dívida relativos a serviços de comunicações, o
operador e o cliente devem deﬁnir, por acordo e em tempo razoável, um plano de
pagamento adequado aos rendimentos atuais do consumidor.
Estas regras são aplicáveis a serviços pré e pós pagos.
Fora das situações acima indicadas, se não pagar o serviço de telefone, Internet ou
TV, este será suspenso pelo seu operador após pré-aviso, e posteriormente cancelado
se se mantiver a situação de não pagamento. Em caso de cancelamento, será devida a
respetiva penalização se estiver em curso um período de ﬁdelização. Saiba mais em: O
que acontece se não pagar as faturas mensais do meu serviço? e Em que condições
podem ser suspensos os serviços pré-pagos?
Conheça as medidas legislativas adotadas neste período.

@
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Não consigo pagar os serviços de telefone,
Internet ou TV durante a pandemia COVID-19,
posso suspender, reduzir ou cancelar o
meu contrato sem penalização?
De acordo com as medidas legislativas adotadas, durante o primeiro semestre de
2021, os consumidores que se encontrem em situação de desemprego ou que tenham
sofrido uma quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% face
aos rendimentos do mês anterior podem pedir o cancelamento dos seus contratos de
comunicações eletrónicas, sem que haja lugar a compensação ao operador, ainda que
esteja a decorrer o período de ﬁdelização. Saiba mais em: Como faço para cancelar o
meu contrato?
Os consumidores podem, em alternativa, pedir a suspensão temporária dos seus
contratos de comunicações eletrónicas, sem penalizações ou cláusulas adicionais. Os
contratos suspensos serão retomados a 1 de janeiro de 2022 ou em data a acordar
entre o operador e o cliente.
Para solicitar o cancelamento ou a suspensão temporária do contrato, deve enviar ao
seu operador uma declaração sob compromisso de honra que ateste a sua situação de
desemprego ou a quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a
20%. Sem prejuízo do envio desta declaração, os operadores podem posteriormente
solicitar aos seus clientes documentos que comprovem esses factos. Saiba mais em:
Como posso comprovar a situação de desemprego, quebra de rendimentos do
agregado familiar ou infeção por COVID-19?
A possibilidade de redução dos contratos, ou seja, de reduzir o mbito do contrato
para um serviço mais simples e mais barato, não se encontra legalmente prevista.
Assim, essa opção terá de ser negociada com o seu operador.
Saiba mais sobre as medidas legislativas adotadas neste período.
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Como
posso comprovar
a situação
de
A faturação
dos serviços
é mensal
desemprego, quebra de rendimentos do
agregado familiar ou infeção por COVID-19?
A quebra de rendimentos igual ou superior a 20% é calculada através da comparação
entre a soma dos rendimentos dos membros do agregado familiar no mês em que
ocorre a situação que provoca a diminuição de rendimentos e os rendimentos
recebidos pelos mesmos membros da família no mês anterior.
Para efeito do cálculo da quebra de rendimentos são considerados os seguintes
rendimentos:
a) No caso de rendimentos de trabalho dependente, o respetivo valor mensal bruto;
b) No caso de rendimentos de trabalho independente, a faturação mensal bruta;
c) No caso de rendimento de pensões, o respetivo valor mensal bruto;
d) O valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular;
e) Os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica.
A diminuição de rendimentos de trabalho dependente é comprovada pelos recibos de
vencimento ou por declaração da entidade patronal. Nos restantes casos, quando
possível, a quebra de rendimentos é comprovada através de documentos emitidos
pelas entidades pagadoras ou outros documentos que evidenciem o respetivo
recebimento, nomeadamente obtidos dos portais da Autoridade Tributária e
Aduaneira e da Segurança Social.
A lei não deﬁniu os documentos necessários para comprovar as situações de
desemprego ou infeção por COVID-19. Para comprovar a situação de desemprego,
será necessária, em regra, uma declaração da entidade patronal, uma declaração de
situação de desemprego da segurança social, através da apresentação do “modelo
4044 DGSS” ou uma declaração do centro de emprego em como o titular do contrato
está lá inscrito. Para comprovar a situação de infeção por COVID-19 deverá ter uma
declaração médica ou hospitalar que ateste a contração da doença.
Saiba mais sobre as medidas legislativas adotadas neste período.
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A faturação dos serviços é mensal

Como devo fazer para pedir o cancelamento
do meu serviço?

Dirija um pedido de cancelamento ao seu operador, a incluir as seguintes informações:
• identiﬁcação do cliente;
• manifestação expressa de que quer cancelar o contrato;
• indicação do(s) serviço(s) a cancelar;
• declaração sob compromisso de honra que ateste a sua situação de desemprego ou
a quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20%, conforme o
caso.
Pode utilizar o formulário de cancelamento que o seu operador deve disponibilizar nas
lojas e na sua página na Internet. Certiﬁque-se de que junta ao seu pedido os
documentos exigidos pelo operador, se for o caso.
O pedido de cancelamento pode ser apresentado ao operador:
• por escrito, através de qualquer um dos contactos indicados no seu contrato ou
divulgados ao público pelo operador (morada, fax, endereço de e-mail, etc.);
• pessoalmente, em qualquer loja;
• por telefone, se a linha de atendimento tiver um sistema que permita a conﬁrmação
da identidade do cliente – esta exigência tem como propósito evitar que o serviço
possa ser cancelado indevidamente por terceiro que não o titular do contrato; ou
• através da área de cliente da página do operador na Internet, se esta possibilidade
estiver disponível.
Para acautelar os seus direitos e evitar problemas no futuro, recomendamos que
apresente o pedido de cancelamento por escrito e guarde comprovativo dessa
apresentação.
O operador tem um prazo para conﬁrmar a receção do seu pedido de cancelamento.
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Se o seu pedido de cancelamento foi corretamente apresentado, o operador deve
comunicar-lhe, por escrito e no prazo máximo de 5 dias úteis, que recebeu o pedido.
Nesta comunicação, o operador deve indicar a data em que o contrato vai ser
efetivamente cancelado e informá-lo dos seus direitos e obrigações na sequência do
cancelamento, por exemplo, relativas aos equipamentos cedidos pelo operador para a
prestação dos serviços.
Se o seu pedido não foi corretamente apresentado – por exemplo, se não se
identiﬁcou corretamente, não identiﬁcou o serviço a cancelar ou se não juntou
documentos que sejam, eventualmente, necessários –, o operador deve
comunicar-lhe, por escrito e no prazo máximo de 3 dias úteis, os elementos em falta e
informá-lo de que se não apresentar esses elementos dentro de 3 dias úteis, o pedido
de cancelamento caduca e terá de repetir todo o processo.
Conheça os documentos exigidos pelos operadores e os meios que estes disponibilizam
para a apresentação de pedidos de cancelamento dos serviços contratados.
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Se cancelar os serviços de telefone, Internet ou
TV durante a pandemia de COVID-19,
posso recuperar o meu número de telefone?
Depois do cancelamento do contrato, tem 3 meses para recuperar o seu antigo
número, caso pretenda voltar a celebrar um contrato para a prestação de serviços de
comunicações eletrónicas com o mesmo ou com outro operador. Esta regra não
sofreu alterações com as medidas adotadas pelo Governo de resposta à pandemia de
COVID-19. Saiba mais em: Cancelamento de serviços.
Conheça toda a informação relevante no contexto da COVID-19 no Portal do
Consumidor da ANACOM.
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O meu operador suspendeu o fornecimento dos
serviços de comunicações eletrónicas no período
entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2020,
o que posso fazer para reativá-los?
De acordo com a legislação em vigor, caso tenha visto os seus serviços de
comunicações eletrónicas suspensos no período entre 1 de outubro e 31 de dezembro
de 2020, pode requerer ao operador, sem custos, a reativação do fornecimento dos
serviços, desde que, durante esse período, tenham sido integralmente veriﬁcadas as
situações de desemprego, quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou
superior a 20% ou a infeção pela doença COVID-19 e tenha sido acordado um plano
de pagamento para quaisquer valores em dívida relativos ao fornecimento desses
serviços. Saiba mais em: Como posso comprovar a situação de desemprego, quebra de
rendimentos do agregado familiar ou infeção por COVID-19?
Conheça todas as medidas legislativas adotadas neste período.
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A
faturação
serviços
é mensal
Não
consigo dos
trabalhar
ou estudar
a partir de

casa, porque a velocidade da Internet é muito
baixa e tem quebras, o que devo fazer?
A utilização dos serviços de comunicações eletrónicas aumentou signiﬁcativamente
durante o estado de emergência, em particular com a necessidade de assegurar o
trabalho e a escola distância.
Nesse contexto, o Governo adotou medidas excecionais e temporárias tendo em vista
assegurar a prestação ininterrupta de serviços de comunicações eletrónicas críticos
população em geral e, em especial, a continuidade da prestação destes serviços a clientes
prioritários como, por exemplo, as entidades prestadoras de cuidados de saúde, as forças
e serviços de segurança e administração interna.
Entre essas medidas está a possibilidade de os operadores condicionarem o consumo de
Internet com o objetivo de preservar a integridade e a segurança das redes e dos
serviços prestados através delas e prevenir os efeitos de congestionamento.
Durante o estado de emergência, a experiência de todos os utilizadores pode, por essa
razão, ser afetada e a qualidade e disponibilidade do serviço nas condições que existiam
no período anterior ao estado de emergência poderá não ser assegurada pelos
operadores.
Em todo o caso, é importante que saiba que os operadores apenas poderão aplicar as
medidas de condicionamento do tráfego estritamente necessárias para assegurar o
acesso dos serviços críticos e a integridade e segurança das redes. Estas medidas devem
ser publicadas pelos operadores e comunicadas ao Governo e ANACOM, previamente
sua implementação, ou, quando a urgência da sua adoção não permita a comunicação
antecipada, no prazo de 24 horas após a sua adoção.
Conheça a ordem de prioridades no condicionamento do tráfego de Internet aprovada
pelo Despacho n.º 1151/2021, de 28 de janeiro.
Se não consegue assegurar o trabalho ou a aprendizagem distncia, contacte o seu
operador para lhe reportar a situação e obter conselhos sobre como otimizar a utilização
de serviços neste período. Se o seu acesso Internet foi condicionado pelo operador,
informe a ANACOM através da linha gratuita 800 206 665. Saiba mais em: Boas práticas
para a utilização de redes e serviços de comunicações eletrónicas.
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Tenho
de pagar
umaéInternet
fatura
depois
A meu
faturação
dos
serviços
mensal
O
serviço
demais
telefone,
ou TV está
do
cancelamento?
avariado e o operador ainda não o reparou,
o que devo fazer?
Com as medidas de segurança e de saúde públicas implementadas no combate
propagação da doença COVID-19, a atividade dos operadores ﬁcou condicionada.
Nesse contexto, o Governo adotou medidas excecionais e temporárias tendo em vista
assegurar a prestação ininterrupta de serviços de comunicações eletrónicas críticos
população em geral e, em especial, a continuidade da prestação destes serviços a
clientes prioritários como, por exemplo, as entidades prestadoras de cuidados de
saúde, as forças e serviços de segurança e administração interna. Saiba mais em:
COVID-19 - Medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia relacionadas
com o sector das comunicações eletrónicas.
Entre essas medidas deﬁniu-se a primazia dos serviços críticos e dos clientes
prioritários na resolução de avarias e de perturbações nas redes e serviços de
comunicações eletrónicas. Por essa razão, a reparação de falhas dos serviços dos
demais clientes e em particular as que envolvem a deslocação de técnicos aos locais
de instalação, poderão sofrer atrasos.
Contacte o seu operador para obter uma data estimada de resolução.
Saiba mais em: O que devo fazer em caso de avaria do meu serviço? e em Qualidade
de serviço.
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Pedi a instalação do serviço de telefone,
Internet ou TV e o operador ainda não o
instalou, o que devo fazer?
Com as medidas de segurança e de saúde públicas implementadas no combate
propagação da doença COVID-19, a atividade dos operadores ﬁcou condicionada.
Nesse contexto, o Governo adotou medidas excecionais e temporárias tendo em vista
assegurar a prestação ininterrupta de serviços de comunicações eletrónicas críticos
população em geral e, em especial, a continuidade da prestação destes serviços a
clientes prioritários como, por exemplo, as entidades prestadoras de cuidados de
saúde, as forças e serviços de segurança e administração interna. Saiba mais em:
COVID-19 - Medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia relacionadas
com o sector das comunicações eletrónicas.
Entre essas medidas deﬁniu-se a primazia dos serviços críticos e dos clientes
prioritários na ligação e instalação de serviços. Por essa razão, a prestação destes
serviços aos demais clientes e em particular as que envolvem a deslocação de
técnicos aos locais de instalação, poderão sofrer atrasos.
Contacte o seu operador para obter uma data estimada de ligação.
Saiba mais em: O que posso fazer em caso de diﬁculdades na instalação do serviço? e
em Qualidade de serviço.
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A faturação dos serviços é mensal

Pedi a portabilidade do meu número de
telefone e ainda não foi realizada, é legal?

Em resposta pandemia COVID-19, o Governo adotou, em abril, medidas excecionais
e temporárias tendo em vista assegurar a prestação ininterrupta de serviços de
comunicações eletrónicas críticos população em geral e, em especial, a continuidade
da prestação destes serviços a clientes prioritários como, por exemplo, as entidades
prestadoras de cuidados de saúde, as forças e serviços de segurança e administração
interna.
Entre estas medidas estava a suspensão do cumprimento da obrigação de
portabilidade, sempre que a mesma implicasse a deslocação de técnicos para ser
concretizada. Estava também previsto o alargamento do prazo de portabilidade de 1
para 5 dias úteis para a transferência efetiva de números que pudessem ser realizados
distncia.
Estas exceções deixaram de vigorar a 08.08.2020, o que signiﬁca que o prazo para a
transferência efetiva do número volta a ser de 1 dia útil. Saiba mais em: Quanto tempo
demora a portabilidade?
Note-se que, as regras sobre as compensações devidas pelo atraso na portabilidade
não foram alteradas, tendo-se mantido em vigor durante todo este período.
Tenha ainda em atenção que a portabilidade não pode ser recusada por ter sido
apresentado um documento de identiﬁcação (por exemplo, bilhete de identidade ou
cartão do cidadão cuja validade expirou depois de 24 de fevereiro de 2020. Com efeito,
excecionalmente, o Governo decretou que os documentos expirados depois de 24 de
fevereiro de 2020 são válidos até 31 de dezembro de 2021, para todos os efeitos
legais.
Saiba mais em: O que tenho de fazer para pedir a portabilidade do meu número?

16

Tenho recebido contactos por email e por
telefone a referir que devo alterar o meu
contrato ou a instalação do meu serviço por
causa da pandemia COVID-19, é verdade?
Durante a pandemia COVID-19, não está obrigado a alterar as condições contratadas
para manter os serviços de comunicações.
As autoridades de segurança (PSP - Polícia de Segurança Pública e GNR - Guarda
Nacional Republicana, a ANACOM e os operadores de telecomunicações têm vindo a
alertar para a atuação de falsos proﬁssionais que se fazem passar por representantes
legítimos dos operadores com o objetivo de enganar os consumidores e obter
vantagens ilícitas (ex.: assaltos a casas.
Proteja-se destas situações, exigindo o cartão de identiﬁcação dos representantes
dos operadores e uma explicação concreta sobre o motivo da sua deslocação. Não
deixe entrar em sua casa alguém que não cumpra as regras de segurança e saúde
públicas obrigatórias, bem como se desconﬁar da identidade das pessoas ou da
veracidade do motivo que as levou sua residência.
Perante qualquer ocorrência é fundamental alertar imediatamente as autoridades de
segurança. Se estiver em causa a prática de um crime, recomendamos que apresente
queixa junto da PSP ou GNR da sua área de residência. Em alternativa, pode contactar
diretamente o Ministério Público ou o Departamento de Investigação e Ação Penal
(DIAP) junto do tribunal da área onde os factos se veriﬁcaram.
Saiba mais sobre outras situações de risco: ALERTA - Chamadas de números
internacionais desconhecidos podem esconder esquemas fraudulentos e COVID-19 Alerta para fraudes na Internet.
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Os operadores estão obrigados a ter linhas
telefónicas gratuitas ou emails de atendimento
ao cliente durante a pandemia COVID-19?
Por determinação do Governo, no período de emergência, os operadores de serviços
de comunicações eletrónicas e de serviços postais estão impossibilitados de
disponibilizar linhas de atendimento ao consumidor com números iniciados por «7».
Quando disponibilizem linhas de atendimento com números especiais iniciados por
«30» ou «808», os operadores devem, até dia 9 de julho de 2020, disponibilizar
alternativas de contacto telefónico com os consumidores através de números
começados por «2».
O objetivo destas medidas é diminuir o custo das chamadas para os serviços de
atendimento telefónico aos consumidores, mas os operadores não estão obrigados a
ter linhas de atendimento gratuitas.
Os operadores que tenham páginas na Internet através das quais divulguem
informação e vendam produtos ou serviços estão obrigados a divulgar naquelas
páginas, em condições que permitam um acesso fácil e direto, elementos completos
de identiﬁcação que incluam, nomeadamente, um endereço eletrónico, em termos de
permitir uma comunicação direta.
Alguns operadores disponibilizam formulários eletrónicos especíﬁcos para a
apresentação de reclamações ou áreas de cliente, através das quais asseguram um
atendimento escrito distncia. Informe-se junto do seu operador sobre o acesso a
estes meios.
Saiba mais sobre atendimento ao cliente. Consulte também os contactos dos
operadores.
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Quais são as regras que os estabelecimentos
dos operadores abertos ao público devem
•
cumprir?
Os estabelecimentos abertos ao público dos operadores de comunicações e serviços postais
devem cumprir as seguintes regras:
Atendimento prioritário:
Nos estabelecimentos abertos ao público devem ser atendidos com prioridade:
• as pessoas sujeitas a um dever especial de proteção, ou seja, os maiores de 70 anos e os
imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações das
autoridades de saúde devam ser consideradas de risco, designadamente os hipertensos, os
diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os
doentes oncológicos
• os proﬁssionais de saúde
• os elementos das forças e serviços de segurança
• os elementos das forças de proteção e socorro
• o pessoal das forças armadas
• o pessoal que presta serviços de apoio social
Estes estabelecimentos devem ter informação, de forma clara e visível, sobre o direito de
atendimento prioritário, devendo os seus responsáveis adotar as medidas necessárias para que
o mesmo seja efetuado de forma organizada e com respeito pelas regras de higiene e segurança.
Higiene e segurança:
Os estabelecimentos abertos ao público devem adotar medidas que assegurem uma distncia
mínima de 2 metros entre pessoas e uma permanência no estabelecimento pelo tempo
estritamente necessário aquisição de produtos e prestação de serviços.
Nas atividades que impliquem um contacto intenso com objetos ou superfícies deve ser
assegurada a desinfeção periódica de tais objetos e superfícies, mediante a utilização de
produtos adequados e eﬁcazes no combate à propagação do vírus.
A prestação de serviços nestes estabelecimentos deve respeitar as regras e recomendações de
higiene e sanitárias deﬁnidas pela Direção-Geral da Saúde.
Saiba mais sobre as medidas de segurança e saúde públicas em vigor na página do Governo
ESTAMOS ON.
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A utilização do livro de reclamações foi
afetada pela pandemia COVID-19?

Em resposta pandemia COVID-19, o Governo adotou, em abril, medidas excecionais e
temporárias tendo em vista assegurar a prestação ininterrupta de serviços de
comunicações eletrónicas críticos população em geral e, em especial, a continuidade da
prestação destes serviços a clientes prioritários como, por exemplo, as entidades
prestadoras de cuidados de saúde, as forças e serviços de segurança e administração
interna.
Entre estas medidas, foi determinada a suspensão do prazo de 15 dias úteis para resposta
s reclamações apresentadas contra os operadores de comunicações eletrónicas através do
livro de reclamações (físico e eletrónico), que terminou em 07.08.2020. Isso signiﬁca que a
partir dessa data estes operadores estão novamente obrigados a cumprir o prazo legal de
15 dias úteis para responder às reclamações presentadas através dos livros de reclamações
físico e eletrónico. Saiba mais em: Quanto tempo tem o operador para responder à minha
reclamação?
Também a obrigação de disponibilização do livro de reclamações físico nos
estabelecimentos abertos ao público dos operadores de serviços de comunicações
eletrónicas e serviços postais esteve suspensa entre 18 de abril e 30 de maio de 2020.
Desde então, os operadores não podem mais recusar a apresentação do livro de
reclamações físico nas suas lojas quando este seja solicitado pelos utilizadores de
serviços.
Os utilizadores de serviços de comunicações podem utilizar o livro de reclamações físico,
disponível em todos os estabelecimentos dos operadores abertos ao público, e o livro de
reclamações eletrónico, disponível em www.livroreclamacoes.pt.
A ANACOM toma conhecimento das reclamações apresentadas através destes meios e
das respostas que forem enviadas pelos operadores. Quando veriﬁca a existência de
condutas irregulares, atua no mbito das suas competências, podendo determinar
medidas corretivas ou sancionar os operadores infratores.
Saiba mais sobre o livro de reclamações. Conheça também as preocupações dos
utilizadores neste período.
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Como posso resolver um conﬂito com o meu
operador durante a pandemia COVID-19?

Seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS, a Direção-Geral da
Política de Justiça (DGPJ determinou a adoção de medidas que condicionam o
atendimento aos cidadãos em todos os serviços disponibilizados no território
nacional, incluindo nos Centros de Arbitragem de Conﬂitos de Consumo e nos
Julgados de Paz. As medidas adotadas entraram em vigor no dia 16 de março de 22
e preveem o cancelamento das sessões de mediação e pré-mediação presenciais que
se encontravam agendadas. O reagendamento das sessões, assim como os novos
procedimentos de mediação, são possíveis, mas apenas com recurso a plataformas
digitais de conversação com transmissão de voz e imagem em tempo real (ex.: Skype,
Zoom, WhatsApp, Messenger, etc.. Saiba mais em: COVID-19 - Funcionamento dos
Centros de Arbitragem de Conﬂitos de Consumo e Julgados de Paz.
Com as medidas de segurança e saúde públicas implementadas no combate
propagação da doença COVID-19, também outras entidades de apoio e proteção dos
consumidores tiveram de ajustar a sua atividade, o que poderá gerar atrasos na
respetiva resposta.
Sem prejuízo destes constrangimentos, é importante que não deixe de exercer o seu
direito de reclamar e de procurar a resolução dos conflitos que tenha com o seu
operador, caso entenda que os seus direitos foram prejudicados. Para o efeito, pode
apresentar a sua reclamação através do livro de reclamações físico ou eletrónico. Saiba
mais em: Livro de Reclamações.
Saiba mais sobre resolução de problemas com os operadores de comunicações
eletrónicas e serviços postais.
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Como é feita a entrega de cartas registadas e
encomendas postais durante a pandemia
COVID-19?
Desde 19 de abril de 2020 e até à cessação da situação excecional de prevenção,
contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19, estão em vigor as seguintes regras:
• A suspensão da recolha da assinatura na entrega de correio registado e
encomendas;
• A substituição da recolha da assinatura pela identiﬁcação verbal e recolha do
número do cartão de cidadão ou de qualquer outro meio de identiﬁcação adequado,
mediante a respetiva apresentação e colocação da data em que a recolha foi efetuada;
• Se o destinatário recusar apresentar e fornecer os seus dados de identiﬁcação, o
distribuidor postal assinala essa recusa na carta ou aviso de receção e devolve-o ao
remetente.
Quanto às citações e notiﬁcações de entidades administrativas e judiciais que sejam
realizadas através do envio de carta registada com aviso de receção, a lei determina
que estas se consideram efetuadas na data em que for recolhido o número do cartão
de cidadão ou de qualquer outro meio legal de identiﬁcação.
Saiba mais sobre serviços postais.
.
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Qual tem sido a atuação da ANACOM
durante este período?

A pandemia COVID-19 determinou uma profunda alteração do nosso modo de vida e
da forma como trabalhamos. Para enfrentar a nova situação, a ANACOM implementou
um Plano de Contingência COVID-19 que permitiu otimizar e assegurar a
continuidade das atividades desta Autoridade, com os colaboradores em teletrabalho.
Neste novo contexto, e tendo em vista assegurar a proteção dos consumidores:
- alertámos os cidadãos para a necessidade de utilizarem o telefone e os canais
digitais sempre que precisassem de contactar a ANACOM ou os prestadores de
serviços, para esclarecer dúvidas, obter informações, apresentar reclamações ou
resolver assuntos de âmbito contratual;
- divulgámos recomendações para uma utilização adequada da internet, de modo a
prevenir eventuais interrupções de serviço;
- alertámos os consumidores relativamente a perigos de segurança neste período,
para que todos estivessem atentos aos avisos das autoridades e ajudassem à sua
divulgação junto da respetiva rede de contactos, contribuindo para travar estas
situações e a disseminação de informação falsa;
- apresentámos ao Governo e à Assembleia da República uma proposta legislativa
com um conjunto de medidas que visam o reforço da proteção dos direitos dos
utilizadores, tendo recomendado aos operadores a aplicação imediata dessas
medidas:
• denúncia dos contratos por iniciativa dos clientes, até 6 meses após o ﬁm do
período de exceção, sem que lhes sejam cobrados os encargos associados à
ﬁdelização ou, em alternativa, (i) reduzir o contrato, passando a ter um serviço mais
simples, mais barato, e a cujo pagamento possam fazer face, numa altura em que se
debatem com uma acentuada perda de rendimento, ou (ii) suspender
temporariamente o contrato, podendo retomá-lo mais tarde, nas mesmas condições e
mantendo o número de telefone;
• não suspensão ou desativação dos serviços, incluindo por atraso ou falta de
pagamento;
• proibição de cobrança aos clientes de juros de mora ou outras penalidades por
atrasos no pagamento das faturas ou carregamento de saldos;
• estabelecimento de um prazo de regularização da dívida de pelo menos seis meses
(a menos que o cliente opte expressamente por um período menor);
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• deﬁnição de um limite para o valor da mensalidade a pagar para regularizar a dívida, não
podendo ser impostas ao cliente prestações de valor superior a metade da mensalidade
dos serviços contratados, salvo acordo expresso do assinante.
Estas medidas têm por destinatários os consumidores em situação de desemprego ou
com quebra de rendimentos, as micro e pequenas empresas que tenham cessado
atividade ou registem quebra de faturação e as organizações sem ﬁns lucrativos que
tenham encerrado ou registem perda de rendimentos.
A ANACOM tem ainda divulgado regularmente informação útil para os consumidores sobre
esta matéria. O Portal do Consumidor da ANACOM disponibiliza uma área dedicada
exclusivamente ao impacto do COVID-19 no sector das comunicações onde pode
consultar:
• as principais alterações legislativas resultantes da pandemia;
• as boas práticas na utilização de serviços;
• os conselhos que pode seguir para evitar fraudes e burlas;
• os planos de contingência da ANACOM e dos prestadores de serviços;
• as perguntas frequentes relacionadas com o impacto da pandemia nas comunicações;
• notícias relevantes; e
• todas as propostas da ANACOM para reforçar a proteção dos utilizadores neste
período.
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No Portal do Consumidor da ANACOM
encontra informação e ferramentas
que o podem ajudar!
• Informação sobre os seus direitos
• Formulários para o cancelamento de serviços
de todos os operadores
• Minutas para reclamar ao seu operador
• Conselhos sobre como resolver problemas
• Guias do Consumidor
• Contactos úteis

www.anacom-consumidor.pt
Guia publicado a 11 de maio de 2020
(atualizado a 23 de março de 2021)
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