
DIVULGAÇÃO DE LINHAS
TELEFÓNICAS PARA
CONTACTO DO CONSUMIDOR

O Decreto-Lei n.º 59/2021, de 14 de Julho, veio prever o
regime aplicável à disponibilização e divulgação de
linhas telefónicas para contacto do consumidor, sendo
aplicável aos fornecedores de bens ou prestadores de
serviços, bem como e às entidades prestadoras de
serviços públicos essenciais que disponibilizem linhas
telefónicas para contacto do consumidor. 

Apesar de o Decreto-Lei n.º 59/2021 ter entrado em
vigor a 1 de Novembro de 2021, o seu artigo 8.º, que
prevê o respectivo regime contra-ordenacional, apenas
passou a produzir efeitos a partir do dia 1 de Junho de
2022.
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Consumidor: qualquer pessoa singular
que actue com fins que não se incluam no
âmbito da sua actividade comercial,
industrial, artesanal ou profissional;

Entidade prestadora de serviços
públicos essenciais: a empresa que
preste serviços públicos essenciais,
designadamente serviços de fornecimento
de água, energia eléctrica, gás natural e
gases de petróleo liquefeitos canalizados,
comunicações electrónicas, serviços
postais, recolha e tratamento de águas
residuais, gestão de resíduos sólidos
urbanos e transporte de passageiros.

Abaixo evidenciamos as principais alterações
introduzias pelo Decreto-Lei n.º 59/2021, de 14
de Julho, sendo que, para os efeitos de
aplicação do referido diploma, será
considerado:

1. Linhas telefónicas de entidade prestadora
de serviços públicos essenciais:

Determina este diploma que as entidades
prestadoras de serviços públicos essenciais
serão obrigadas a disponibilizar ao consumidor
uma linha para contacto telefónico, a qual deve
ser gratuita para o consumidor ou, em
alternativa, corresponder uma gama de
numeração geográfica (iniciada por 2) ou móvel
(iniciada por 9). 
 
2. Linhas telefónicas do fornecedor de bens
ou do prestador de serviços:

Os fornecedores de bens ou prestadores de
serviços (que não prestadores de serviços
públicos essenciais) não são obrigados a
disponibilizar linha de contacto telefónico para o
consumidor mas, caso o façam, ficaram também
adstritos às obrigações impostas pelo diploma.

Prevê ainda o mesmo diploma que o custo
suportado pelo consumidor, pelas chamadas
efectuadas para tais linhas telefónicas, no
âmbito de uma relação jurídica de consumo, não
pode ser superior ao valor da sua tarifa de base
– isto é, não pode ser superior ao custo de uma
comunicação telefónica comum que o
consumidor espera suportar de acordo com o
respectivo tarifário de telecomunicações.
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Dessa forma, o fornecedor de bens ou o
prestador de serviços fica obrigado a
disponibilizar ao consumidor uma linha
telefónica gratuita ou, em alternativa, uma linha
telefónica a que corresponda uma gama de
numeração geográfica (iniciada por 2) ou móvel
(iniciada por 9). 

Não serão, contudo, considerados «contactos
telefónicos no âmbito da relação de consumo»
as chamadas telefónicas que constituam uma
prestação de serviço autónoma, que não esteja
relacionada com o fornecimento de um bem ou
a prestação de um serviço prévios ao
consumidor, designadamente as chamadas de
telemedicina e de televoto e as destinadas a
campanhas de angariação de fundos. Nesses
casos, que não poderão ser cobrados ao
consumidor, simultaneamente, o preço da
chamada e um preço adicional pelo serviço
prestado – devendo ser cobrado um preço
único pela chamada efectuada.

3. Linhas telefónicas adicionais:
 
Sempre que, para além da linha telefónica
gratuita ou da linha telefónica a que
corresponda uma gama de numeração
geográfica (iniciada por 2) ou móvel (iniciada
por 9), seja disponibilizada uma linha telefónica
adicional, não pode ser prestado, na mesma,
um serviço manifestamente mais eficiente ou
célere

Qualquer entidade que disponibilize linhas
telefónicas para contacto do consumidor
deve divulgar, de forma clara e visível, nas
suas comunicações comerciais, na página
do seu sítio na Internet, nas facturas, nas
comunicações escritas com o consumidor e
nos contratos com este celebrados sob a
forma escrita, o número ou números
telefónicos disponibilizados, aos quais deve
ser associada, de forma igualmente clara e
visível, informação relativa ao preço das
chamadas;
A informação relativa aos números e ao
preço das chamadas deve ser
disponibilizada começando pelas linhas
gratuitas e pelas linhas geográficas ou
móveis, apresentando de seguida, se for o
caso

célere, ou com melhores condições do que
aquele que prestam através da linha telefónica
gratuita ou a que corresponda uma gama de
numeração geográfica ou móvel.

4. Dever de Informação:

O diploma prevê ainda um dever de informação
imputável aos fornecedores de bens ou
prestadores de serviços e às entidades
prestadoras de serviços públicos essenciais,
que disponibilizem linhas telefónicas para
contacto do consumidor. O mesmo determina
que:
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Quando não seja possível apresentar um
preço único para a chamada, pelo facto de
o mesmo ser variável em função da rede de
origem e da rede de destino, deve ser
prestada a seguinte informação: «Chamada
para a rede fixa nacional» (relativamente a
linhas geográficas) ou «Chamada para rede
móvel nacional» (relativamente a linhas de
telemóvel).

A violação dos critérios de determinação do
custo das chamadas impostos aos
fornecedores de bens ou prestadores de
serviços e às entidades prestadoras de
serviços públicos essenciais constitui,
contra-ordenação económica muito grave,
punível nos termos do Regime Jurídico das
Contra-ordenações Económicas (“RJCE”);

A violação do dever de informação constitui
contra-ordenação económica grave,
igualmente punível nos termos do RJCE. 

caso, em ordem crescente de preço, o número
e o preço das chamadas para as demais linhas.

 
5. Contra-ordenações:

O Regime Jurídico das Contra-ordenações
Económicas prevê que a cada escalão
classificativo de gravidade das contra-
ordenações económicas corresponde uma
coima aplicável de acordo com os seguintes
critérios:

Tratando-se de Contra-Ordenação grave:

Tratando-se de Contra-Ordenação muito
grave:

i) Tratando-se de pessoa singular, de €650,00 a
€1.500,00;
ii) Tratando-se de pessoa colectiva, de
€1.700,00 a €24.000,00.

i) Tratando-se de pessoa singular, de €2.000,00
a €7.500,00;
ii) Tratando-se de pessoa colectiva, de
€3.000,00 a €90.000,00.
 
Para efeitos do Regime Jurídico das
Contraordenações Económicas, considera-se
microempresa a pessoa colectiva com menos
de 10 trabalhadores, pequena empresa com 10
a 49 trabalhadores, média empresa com 50 a
249 trabalhadores, e grande empresa com 250
ou mais trabalhadores.
 
Conforme previamente referido, apesar de o
Decreto-Lei ter entrado em vigor a 1 de
Novembro de 2021, o artigo que prevê o
respectivo regime contra-ordenacional apenas
iniciou a sua produção de efeitos no dia 1 de
Junho de 2022.
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