
 
 
 

Aprovado novo regime jurídico para as linhas de apoio a consumidores 

Foi hoje publicado o Decreto-Lei n.º 59/2021, de 14 de julho que estabelece o regime aplicável à disponibilização e divulgação de linhas 

telefónicas para contacto do consumidor. 

Principais novidades: 

Dever de informação para entidades e empresas 

✓ Qualquer entidade que disponibilize linhas telefónicas para contacto do consumidor deve divulgar, de forma clara e visível, nas suas comunicações 

comerciais, na página principal do seu sítio na Internet, nas faturas, nas comunicações escritas com o consumidor e nos contratos com este celebrados, 

quando os mesmos assumam a forma escrita, o número ou números telefónicos disponibilizados, aos quais deve ser associada, de forma igualmente 

clara e visível, informação atualizada 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, em ordem crescente de preço, o número e o preço das chamadas para as restantes linhas. 

✓ 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, em alternativa, ser prestada a seguinte informação, consoante o caso: «Chamada para a rede fixa nacional»; «Chamada para rede 

móvel nacional». 



 
 
 

Linhas telefónicas de empresas (fornecedor de bens/ prestador de serviços) 

O custo, para o consumidor, das chamadas efetuadas para as linhas telefónicas 

disponibilizadas pelo fornecedor de bens ou pelo prestador de serviços, para 

contacto daquele, no âmbito de uma relação jurídica de consumo, não pode ser 

superior ao valor da sua tarifa de base (custo de uma comunicação telefónica 

comum que o consumidor espera suportar de acordo com o respetivo tarifário 

de telecomunicações). 

O fornecedor de bens ou o prestador de serviços está obrigado a disponibilizar 

ao consumidor uma linha telefónica gratuita ou, em alternativa, uma linha 

telefónica a que corresponda uma gama de numeração geográfica ou móvel. 

 

Linhas telefónicas de prestadores de serviços públicos essenciais (SPE), em especial 

O prestador de serviços públicos essenciais (água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações 

eletrónicas, serviços postais, recolha e tratamento de águas residuais, gestão de resíduos sólidos urbanos e transporte público de passageiros) 

está obrigado a disponibilizar ao consumidor uma linha para contacto telefónico, a qual deve ser uma linha gratuita para o consumidor ou, em 

alternativa, uma linha telefónica a que corresponda uma gama de numeração geográfica ou móvel. 



 
 
 

 

Linha telefónica adicional 

Sempre que, para além da linha telefónica gratuita ou da linha telefónica a que corresponda uma gama de numeração geográfica ou móvel, seja 

disponibilizada uma linha telefónica adicional, o fornecedor de bens ou o prestador de serviços não podem prestar, nesta linha adicional, um 

serviço manifestamente mais eficiente ou mais célere ou com melhores condições do que aquele que prestam através da linha telefónica gratuita 

ou da linha telefónica a que corresponda uma gama de numeração geográfica ou móvel. 

 

Proibição de cobrança prévia de outros montantes 

O fornecedor de bens ou o prestador de serviços, incluindo de serviços públicos essenciais, que estejam obrigados a disponibilizar uma linha 

telefónica gratuita ou uma linha telefónica a que corresponda uma gama de numeração geográfica ou móvel estão impedidos de cobrar, 

previamente, ao consumidor qualquer montante diverso do permitido, sob a condição de lhe ser devolvido no final da chamada. 

 



 
 
 

A fiscalização, bem como a instrução dos respetivos processos de contraordenação e a aplicação de sanções, competem à autoridade 

administrativa reguladora do setor no qual ocorra a infração ou, na falta de entidade sectorialmente competente, à Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica. 

Por ultimo acrescenta-se que todas as entidades públicas que disponibilizam linhas telefónicas com números especiais, com os prefixos «808» e 

«30», devem proceder à criação de uma alternativa de números telefónicos com o prefixo «2», no prazo máximo de 90 dias, a contar da data de 

entrada em vigor da presente lei, ou seja 1 de novembro de 2021 (à exceção do artigo 8.º - contraordenações-  que apenas produz efeitos a partir 

de 1 de junho de 2022). 

Mais informações em: 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/167281002/details/maximized 
 
 
 

 

A Direção-Geral do Consumidor 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdre.pt%2Fweb%2Fguest%2Fhome%2F-%2Fdre%2F167281002%2Fdetails%2Fmaximized&data=04%7C01%7Cmanuela.seabra%40cm-matosinhos.pt%7C86b7ba25059f4ea4df8b08d946e8ecf9%7C85ff0d7926c444999085d2f109adf17a%7C1%7C0%7C637618788495873128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2CkH48lpbbkkr368T2Iyrb9ePU7Q2Rn%2FFkdliVVDduI%3D&reserved=0

