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1. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho1 (Decreto-Lei n.º 66/2021) cria a tarifa social de 

fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga fixa ou móvel (doravante 

TSI) e determina que «a definição das condições necessárias à [sua] atribuição, aplicação 

e manutenção (…) são estabelecid[a]s através de portaria do membro do Governo 

responsável pela área da transição digital, no seguimento de proposta fundamentada e não 

vinculativa da ANACOM» (cf. n.º 1 do artigo 7.º).  

Em sede de «disposições finais e transitórias», o diploma identificado estabelece que no 

prazo máximo de 60 dias, a contar da respetiva publicação a ANACOM deve remeter aos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da transição digital e das comunicações a 

proposta fundamentada e não vinculativa a que se refere o n.º 1 do artigo 7.º. (cf. n.º 2 do 

artigo 14.º). Atenta a data de publicação do Decreto-Lei n.º 66/2021 – 30 de julho – o prazo 

fixado pelo legislador termina a 27 de setembro.  

Uma vez cessado o regime transitório a ANACOM deve submeter ao Governo até ao dia 

20 de setembro de cada ano a proposta referida no parágrafo anterior, por forma a vigorar 

no ano seguinte (cf. n.º 2 do artigo 7.º). 

O presente documento corporiza a proposta da ANACOM e dá por conseguinte 

cumprimento ao regime previsto no n.º 2 do artigo 14.º e n.º 2 do artigo 7.º e tem por 

referência o regime fixado nos artigos 8.º (condições de atribuição), e 9.º (procedimento de 

atribuição), ambos do Decreto-Lei, complementando-o. Em relação ao n.º 2 do artigo 7.º - 

submeter ao Governo proposta de condições até ao dia 20 de setembro de cada ano, para 

vigorar até ao ano seguinte – entende a ANACOM que, atenta a data de publicação do 

diploma e os prazos nele fixados, a proposta que agora se apresenta se destina a definir 

as condições para 2021 e 2022. 

No quadro do Decreto-Lei n.º 66/2021 para a identificação das condições necessárias à 

atribuição, aplicação e manutenção da TSI importa ter presente o que nele é estabelecido, 

apresentando-se nos capítulos seguintes as ações em que se decompõe o procedimento 

de atribuição e de manutenção da TSI; e, num plano distinto o resultado das diligências 

                                                
1 Disponível em https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168697989/details/maximized. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168697989/details/maximized
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efetuadas pela ANACOM, com a cooperação da Autoridade para a Modernização 

Administrativa (AMA), junto do Instituto da Segurança Social (ISS) e da Autoridade 

Tributária (AT), para execução do regime legalmente fixado e os procedimentos que 

importa desenvolver e definir para assegurar a transmissão da informação entre as 

empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga (doravante 

empresas) e a ANACOM. Apresenta-se ainda no ponto 4. o entendimento da ANACOM 

quanto à aplicação e definição de um regime transitório.  

2. Atribuição da tarifa  

2.1. Procedimento estabelecido no Decreto-Lei 

Conforme estabelece o Decreto-Lei n.º 66/2021, a TSI aplica-se a consumidores com 

baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais, identificando-se como tal as 

pessoas singulares que se encontrem nas situações indicadas no n.º 1 do artigo 4.º2 do 

referido diploma. 

Podem ainda beneficiar da TSI os estudantes universitários inseridos em agregados 

familiares que se encontrem na situação descrita na alínea f) do n.º 1 do artigo 4.º - 

agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a €5808,00, acrescidos de 

50%, por cada elemento do agregado familiar que não disponha de qualquer rendimento, 

incluindo o próprio, até um limite de 10 pessoas -, e que se desloquem para outros 

municípios do país para estudar podem beneficiar da atribuição da tarifa social da Internet 

(cf. n.º 2 do artigo 8.º). 

De acordo com o regime fixado, cada consumidor com baixos rendimentos ou com 

necessidades sociais especiais e, cumulativamente, cada agregado familiar, apenas pode 

beneficiar, em cada momento, de uma tarifa social de acesso à Internet em banda larga, 

                                                
2 Concretizando: 
a) Os beneficiários do complemento solidário para idosos; 
b) Os beneficiários do rendimento social de inserção; 
c) Os beneficiários de prestações de desemprego; 
d) Os beneficiários do abono de família; 
e) Os beneficiários da pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez ou do 
complemento da prestação social para inclusão; 
f) Agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a (euro) 5808,00, acrescidos de 50 %, por cada 
elemento do agregado familiar que não disponha de qualquer rendimento, incluindo o próprio, até um limite de 
10 pessoas; eg) Os beneficiários da pensão social de velhice. 
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salvaguardada a situação dos estudantes universitários deslocados descrita em 2.1. supra 

(cf. n.sº 1 e 2 do artigo 8.º).  

O artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, estabelece, em síntese, o seguinte procedimento:  

− «[a] atribuição da tarifa social de internet é automática, na sequência de pedido do 

interessado junto das empresas que oferecem serviços de acesso à internet em 

banda larga e após a confirmação de elegibilidade do interessado...» (cf. n.º 1 do 

artigo 9.º); 

− para o efeito, as empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda 

larga remetem à ANACOM o NIF e a morada fiscal do titular do contrato/potencial 

beneficiário para que esta Autoridade verifique a elegibilidade dos interessados 

através da consulta aos serviços da Segurança Social e a da Autoridade Tributária 

(AT), através da plataforma de interoperabilidade da Administração Pública (iAP), 

gerida pela Agência da Modernização Administrativa (AMA); 

− «[o]s consumidores a quem não seja aplicada automaticamente a tarifa social de 

fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga podem apresentar 

requerimento para a respetiva atribuição a uma das empresas que oferecem 

serviços de acesso à Internet em banda larga, podendo anexar os documentos 

comprovativos da sua elegibilidade, sendo decidido segundo o procedimento 

previsto no presente decreto-lei.» [cf. n.º 5 do artigo 9.º]. 
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A figura seguinte identifica a sequência de ações acima descritas. 

Figura 1 – Procedimento para a atribuição e a aplicação da tarifa social de acesso à Internet em banda 

larga estabelecido no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 66/2021   

 

2.2. Diligências efetuadas pela ANACOM  

Dos contactos realizados com a AT e ISS, em articulação coma AMA, com o objetivo de 

se concretizar, com celeridade, o modo de implementação do procedimento de consulta, 

pela ANACOM da plataforma de interoperabilidade da Administração Pública (iAP) – para 

Pedido do interessado junto da empresa

Instruído com o número de identificação fiscal e a morada
fiscal do titular do contrato (no caso de aplicação não
automática da TSI, o pedido deve também conter os
documentos comprovativos a atestar a elegibilidade)

Empresa remete à ANACOM os elementos acima
identificados para verificação de elegibilidade

Verificação da eligibilidade do interessado

ANACOM consulta informação junto da Segurança Social e
da Autoridade Tributária e Aduaneira através da plataforma
de interoperabilidade da Administração Pública (iAP)
mediante prévia celebração de acordo de proteção de dados,
submetido à apreciação da Comissão Nacional de Proteção
de Dados

ANACOM envia à empresa resultado da verificação da 
elegibilidade

A empresa no prazo máximo de 10 dias, após a receção 
da informação da ANACOM, ativa a tarifa social
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verificação das condições de elegibilidade dos interessados3 – resultou a seguinte 

informação: 

− Uma vez que o universo de beneficiários da TSI definido nas alíneas a) a g) do n.º 

1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 66/2021 é coincidente com o de outras tarifas 

sociais – designadamente as da energia, em relação às quais a AT e o ISS já 

disponibilizam informação relativa à verificação das condições de elegibilidade, – a 

sua disponibilização à ANACOM para verificação das condições de elegibilidade 

fixadas no n.º 1 do artigo 4.º do diploma em referência pode ser assegurada, através 

da iAP, pelas entidades consultadas, sem que seja necessário efetuar quaisquer 

ajustes na plataforma ou no tipo de informação a transmitir; 

− Já quanto à verificação das condições de elegibilidade dos estudantes universitários 

inseridos em agregados familiares que se encontrem na situação descrita na alínea 

f) do n.º 1 do artigo 4.º e que se desloquem para outros municípios do país para 

estudar, as entidades consultadas referiram não dispor de informação que permita 

verificar a condição fixada na lei. Em síntese e conforme explicitado pela AT, 

embora a lei fiscal estabeleça um conceito de estudante deslocado para efeitos de 

dedução em sede de IRS das despesas decorrentes de arrendamento, este 

conceito difere do consagrado no Decreto-Lei n.º 66/2021. Para efeitos de IRS 

integra o conceito de estudante deslocado – e, por conseguinte, pode beneficiar do 

respetivo regime – todo aquele que não tenha mais de 25 anos e frequente 

estabelecimento de ensino integrado no sistema nacional de educação cuja 

localização se situe a uma distância superior a 50 Km da residência permanente do 

agregado familiar em que se integra. A atribuição do estatuto de estudante 

(universitário ou não), deslocado depende da apresentação, em sede de IRS, de 

recibo de renda eletrónico ou fatura-recibo de renda. 

Não sendo o conceito idêntico ao fixado no Decreto-Lei n.º 66/2021, a AT referiu 

não dispor de informação que permita à ANACOM, através de consulta à iAP, 

verificar a condição de elegibilidade fixada para os estudantes universitários 

deslocados. 

                                                
3 Cf. n.ºs 2 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021. 
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Também o ISS referiu não dispor de informação que permita verificar a elegibilidade 

do estudante deslocado. 

Face ao exposto e perante a especificidade desta categoria de beneficiários – inexistente 

nas demais tarifas sociais – e de modo a assegurar a verificação da elegibilidade dos 

potenciais beneficiários, a ANACOM considera necessário, adequado e proporcionado 

propor a identificação de uma condição de atribuição da tarifa a esta categoria de 

beneficiários, que permita verificar a respetiva elegibilidade.  

Propõe-se assim que os estudantes que se integrem na situação descrita no n.º 2 do artigo 

8.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, adicionem ao seu pedido a apresentar às empresas que 

oferecem serviços de acesso à Internet, declaração comprovativa de matrícula em 

estabelecimento do ensino superior. De notar, em todo o caso, que a ANACOM verificará 

junto da AT se o estudante em causa está inserido num agregado familiar que se encontra 

na situação descrita na alínea f) do n.º 1 do artigo 4.º do referido diploma. 

A medida que ora se propõe é necessária, porque de outro modo e de acordo com a 

informação disponibilizada pela AT e ISS, a ANACOM não teria como verificar a 

elegibilidade do interessado nas situações acima descritas. É adequada na medida em que 

a declaração visa apenas demonstrar que o estudante se encontra deslocado face à 

morada do agregado familiar em que se integra. É proporcionada na medida em que a sua 

obtenção não exigirá do interessado um procedimento complexo. 

2.3. Proposta da ANACOM 

Em face do procedimento estabelecido no Decreto-Lei n.º 66/2021 e dos resultados das 

diligências efetuadas pela ANACOM com a AMA, AT e ISS, a ANACOM considera que 

carecem de ser especificados na Portaria a aprovar pelo Governo os seguintes aspectos: 

− determinar o modo como o interessado faz o pedido da TSI junto da empresa; 

− fixar os elementos que devem instruir o pedido do interessado; 

− garantir que o interessado presta o consentimento para tratamento e transmissão 

dos dados às entidades envolvidas; 
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− definir os elementos que devem instruir o pedido do interessado na situação de 

estudante universitário deslocado; 

− fixar as condições necessárias para garantir o estabelecido no n.º 1 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 66/2021, de atribuição de uma única tarifa social por agregado 

familiar, sem prejuízo da exceção prevista quanto a estudantes universitários 

deslocados; 

− determinar as regras de atribuição da TSI aos estudantes universitários deslocados; 

− fixar que no processo de divulgação de informação sobre a existência da tarifa as 

empresas divulguem também as condições de atribuição que venham a ser fixadas 

através da Portaria prevista no n.º 1 do artigo 7.º; 

− fixar uma obrigação da interação entre as empresas e a ANACOM para efeitos da 

operacionalização da tarifa social de forma a que esta decorra unicamente através 

de meios eletrónicos, a serem objeto de especificação pela ANACOM. 

Neste sentido, a ANACOM ao abrigo e em cumprimento do n.º 2 do artigo 14.º e dos n. ºs 

1 e 2 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 66/2021, propõe que seja estabelecido na 

Portaria o seguinte: 

1. O pedido de atribuição da tarifa social pode ser efetuado pelo interessado através 

dos meios disponibilizados para o efeito pelas empresas que oferecem serviços de 

acesso à Internet em banda larga, designadamente por via eletrónica, telefónica e 

nos pontos de atendimento presencial. 

2. O pedido referido em 1. deve ser instruído com os seguintes elementos: i) o NIF 

do interessado; ii) morada fiscal do mesmo; iii) o consentimento prestado de forma 

prévia, expressa e inequívoca nos termos da legislação aplicável em matéria de 

proteção de dados pessoais para tratamento e transmissão dos mesmos às 

entidades envolvidas.  

3. Os consumidores a quem não seja aplicada automaticamente a tarifa social, 

conforme previsto no n.º 5 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, podem 

apresentar requerimento para a respetiva atribuição, contendo os elementos 

referidos em 2 supra e anexando os documentos comprovativos da sua 
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elegibilidade a verificar nos termos definidos no diploma utilizando para o efeito os 

mesmos meios referidos em 1. 

4. Os estudantes universitários inseridos em agregados familiares que se encontrem 

na situação descrita na alínea f) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, 

que se desloquem para outros municípios do país para estudar, podem, nos termos 

do n.º 2 do artigo 8.º, beneficiar da tarifa social de acesso à Internet em banda 

larga, devendo para o efeito o respetivo pedido ser instruído com os elementos 

identificados em 2. supra e com uma declaração comprovativa de matrícula num 

estabelecimento de ensino superior. 

5. As empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga devem 

remeter à ANACOM, através de plataforma a disponibilizar por esta Autoridade, 

para cada pedido o NIF do interessado e respetiva morada fiscal, conforme 

disposto n.º 2 do artigo 9, incluindo informação sobre a sua condição de estudante 

universitário deslocado a qual deve remeter a morada de acordo com a base 

nacional de endereços dos CTT do estabelecimento superior em causa, caso 

aplicável; 

6. A TSI atribuída aos estudantes universitários deslocados ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 66/2021 está ativa até final de outubro, podendo ser 

mantida através de nova apresentação dos elementos identificados em 4 supra.  

7. Para efeitos de verificação do cumprimento do estabelecido no n.º 1 do artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 66/2021, as empresas que oferecem serviços de acesso à 

Internet em banda larga devem manter permanentemente atualizada a informação 

sobre os beneficiários ativos da tarifa social de acesso à Internet em banda larga 

na plataforma a disponibilizar pela ANACOM. 

8. As empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga devem 

promover a divulgação de informação sobre a existência da tarifa nos termos 

previstos no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, incluindo as condições de 

atribuição que venham a ser fixadas através da Portaria prevista no n.º 1 do artigo 

7.º do mesmo diploma. 
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3. Manutenção da tarifa  

3.1. Procedimento estabelecido no Decreto-Lei 

Nos termos do n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021 a manutenção da tarifa social 

de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga está dependente da 

confirmação, pela ANACOM, em setembro de cada ano, da verificação da condição de 

consumidores de baixos rendimentos ou com necessidade sociais, nos termos do artigo 

4.º do diploma identificado. 

Para verificação da continuidade das condições que permitem ao beneficiário manter a 

tarifa social de acesso, as empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda 

larga devem remeter à ANACOM o número de identificação fiscal e a morada fiscal do 

titular do contrato até 30 de junho de cada ano. (cf. n.ºs 2 e 7 do artigo 9.º) 

Na figura seguinte sistematiza-se o procedimento que será estabelecido para efeitos da 

manutenção da tarifa social de acesso à Internet em banda larga. 
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Figura 2 – Procedimento para verificação da continuidade das condições que permitem ao beneficiário 

manter a tarifa social de acesso à Internet em banda larga  

 

As empresas que oferecem estes serviços podem ainda em qualquer momento solicitar à 

ANACOM que verifique da elegibilidade dos beneficiários da tarifa social. (cfr n.º 9 do artigo 

9.º do referido Decreto-Lei). 

Nestas situações, no caso de não ser confirmada a elegibilidade pela ANACOM, as 

empresas podem, mediante comunicação prévia, e no prazo de 30 dias após aquela 

comunicação cessar a prestação do serviço, caso o utilizador não dê o seu consentimento 

à prestação do serviço de acordo com as novas condições (cfr n.º 10 do artigo 9.º). 

Empresas remetem à ANACOM informação dos
beneficiários da tarifa - até 30 de junho de cada ano

Deve conter número de identificação fiscal e morada
fiscal

Verificação da manutenção da eligibilidade dos 
beneficiários 

ANACOM consulta informação junto da Segurança
Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira
através da iAP mediante prévia celebração de
acordo de proteção de dados, submetido à
apreciação da Comissão Nacional de Proteção de
Dados

ANACOM envia às empresas resultado da manutenção 
da elegibilidade dos respetivos beneficiários - em 
setembro de cada ano

Após receção da informação os prestadores mantêm a 
tarifa social para os beneficiários cuja elegibilidade foi 
confirmada pela ANACOM
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3.2. Proposta da ANACOM 

Atento o acima exposto, a ANACOM ao abrigo e em cumprimento dos n.ºs 1 e 2 do artigo 

14.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de 

julho, necessário, adequado e proporcionado, propor a definição das seguintes condições 

para a manutenção da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet: 

1. Para efeitos de confirmação, pela ANACOM, da manutenção das condições de 

elegibilidade à tarifa social, nos termos e no prazo estabelecidos no n.º 6 do artigo 

9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, as empresas que oferecem serviços 

de acesso à Internet em banda larga devem remeter a esta Autoridade o NIF e a 

morada fiscal do titular do contrato dos beneficiários ativos, em conformidade com 

o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho. 

2. A listagem referida no número anterior não deve incluir os beneficiários cuja TSI foi 

atribuída ao abrigo do n.º 2 do artigo 8.º  

3. Os elementos referidos no número 1. devem ser remetidos à ANACOM através de 

serviços Internet disponíveis na plataforma a providenciar pela ANACOM. 

4. As empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga que, ao 

abrigo do n.º 9 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, pretendam 

solicitar à ANACOM que verifique a elegibilidade de beneficiários da tarifa social, 

devem fazê-lo através da plataforma identificada no n.º 3, disponibilizando para o 

efeito os elementos identificados no n.º 1. 

4. Procedimentos a desenvolver em matéria de operacionalização 

A operacionalização do procedimento de atribuição da TSI estabelecido no Decreto-Lei n.º 

66/2021, exige, da parte dos vários intervenientes, a execução de um conjunto de ações 

prévias, a saber:  

− Implementação de uma solução para gestão da TSI; 

− Celebração de acordos entre a ANACOM a AMA e a AT e entre a ANACOM a AMA 

e o ISS para acesso à iAP, sujeitos à apreciação prévia da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados; 
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− Definição da operacionalização do procedimento a implementar entre a ANACOM 

e as empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga para 

transmissão dos elementos que instruem cada pedido de elegibilidade; 

Em relação à implementação de uma solução para a gestão da tarifa social é necessário 

desenvolver uma solução tecnológica para a transmissão, tratamento e arquivo dos dados 

pessoais que instruem os pedidos de atribuição da tarifa social de acesso à Internet, e 

análise dos dados para suportar a divulgação de informação.  

A operacionalização desta solução carece de especificação pela ANACOM, com 

envolvimento das empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga, 

contratação de empresa para o seu desenvolvimento e testes de integração com as 

referidas entidades e com a AT e ISS, através da plataforma de interoperabilidade iAP 

disponibilizada pela AMA, o que não prejudica a implementação da TSI no prazo que venha 

a ser aplicável. 

Sem prejuízo, assinala-se que, de acordo com a informação prestada pela AT, essa 

Autoridade necessita de pelo menos 2 meses para adaptar os serviços de Internet para 

ligação à ANACOM, no pressuposto que estes não envolvem a criação de condições 

distintas das que já têm implementadas (o que já foi confirmada ser a situação).  

No que respeita à celebração de acordo para acesso à iAP, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 66/2021 a consulta aos serviços da Segurança Social e da Autoridade Tributária para 

verificação das condições de elegibilidade estabelecidas no n.º 1 do artigo 4.º é efetuada 

através da iAP gerida pela AMA, o que pressupõe a celebração de protocolos entre a 

ANACOM-AMA-AT e ANACOM-AMA-ISS, a submeter a apreciação prévia da Comissão 

Nacional da Proteção Dados (CNPD). De notar que a AMA é também subscritora dos 

protocolos, na medida em que é a entidade responsável pelo desenvolvimento e gestão da 

iAP4, através da qual se processam as operações de consulta e transmissão de 

informação. 

Face à exiguidade dos prazos fixados no diploma, e de modo a agilizar a sua 

operacionalização, a ANACOM obteve junto da AMA minutas de protocolos anteriormente 

celebrados por esta Agência no âmbito da implementação da tarifa social de energia. Está 

                                                
4 Conforme Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2015, de 19 de junho. 
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em curso o seu ajustamento às especificidades que o legislador entendeu definir no 

contexto da tarifa social da Internet e que, por conseguinte, não encontram paralelo nas 

outras tarifas sociais.  

Também tem de ser ponderada a forma como a ANACOM poderá promover a divulgação 

de informação sobre a existência da tarifa a potenciais beneficiários a identificar mediante 

consulta aos serviços da Segurança Social e da AT, através da Plataforma de 

interoperabilidade da Administração Pública (cf. n.ºs 2 e 3 do artigo 11.º do diploma em 

referência). 

No que respeita à operacionalização do procedimento a implementar entre a ANACOM e 

as empresas que oferecem serviços de acesso à Internet em banda larga para transmissão 

dos elementos que instruem cada pedido de elegibilidade é de notar que a sua definição 

pressupõe a promoção de interação com as empresas que oferecem serviços de acesso à 

Internet. Concomitantemente a operacionalização do procedimento de atribuição da tarifa 

social de acesso à Internet em banda larga implica ainda que as empresas que oferecem 

serviços de acesso à Internet em banda larga desenvolvam os necessários procedimentos 

e ações para se integrarem na plataforma que a ANACOM irá desenvolver para o efeito.  

Em conclusão, a ANACOM considera que, com as propostas apresentadas, o regime 

previsto no Decreto-Lei n.º 66/2021 pode ser operacionalizado, sem prejuízo de eventuais 

condicionantes ou limitações que outras partes envolvidas possam estar sujeitas.  

Por último, atendendo a que: 

− o Decreto-Lei n.º 66/2021 determina a celebração de protocolos entre a ANACOM-

AMA-AT e ANACOM-AMA-ISS, 

− os protocolos a celebrar devem ser submetidos à apreciação da Comissão Nacional 

da Proteção de Dados (CNPD),  

− a implementação da tarifa social do fornecimento de serviços de acesso à Internet 

implica a operacionalização de um conjunto de procedimentos que envolvem todas as 

entidades acima referidas, e que  

− tais ações e procedimentos condicionam a efetiva disponibilização da tarifa social do 

fornecimento de serviço de acesso à Internet que o Decreto-Lei prevê dever ser 



 

18 

 

assegurada no prazo de oito dias a contar da entrada em vigor da portaria prevista 

neste diploma (vd. n.º 4 do artigo 14.º),  

a ANACOM, manterá o Governo informado sobre a formalização dos acima indicados 

protocolos, da apreciação que os mesmos mereceram por parte da CNPD e dos tempos 

necessários à implementação dos mecanismos e procedimentos supra referidos, por forma a 

que estas condicionantes possam ser tidas em consideração na fixação da data da entrada 

em vigor da portaria prevista no Decreto-Lei n.º 66/2021. 

 


