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PARTE I

I

PROLEGÓMENOS
A 17 de Maio de 2021 veio a lume, no Jornal Oficial, de Portugal, a CARTA DE
DIREITOS HUMANOS NA ERA DIGITAL.

Na esteira da Carta Europeia de Comunicações Electrónicas que a Directiva
2018/1972, de 11 de Dezembro, do Parlamento Europeu e do Conselho, dera à estampa,
consagra um sem número de princípios e regras.

Os serviços de comunicações electrónicas assumem um papel fundamental na vida
quotidiana.

Maior relevo se lhes conferiu agora, já que se entronizou a Internet como um direito
humano.

Tanto a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia como a Constituição da
República Portuguesa constituem suporte dos direitos que ora se consignam com
suprema dignidade. Direitos de que os cidadãos naturalmente se reclamam em razão
dos serviços ora consignados neste particular.

A Directiva 2018/1972, que institui o Código Europeu das Comunicações Electrónicas,
como se realça, impõe aos Estados-membros da União Europeia garantam a todos os
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consumidores, em seus territórios, o acesso à Internet de banda larga e a serviços de
comunicações vocais.

O texto, que é impressivo e esclarecedor, proclama - sob a epígrafe

“serviço universal a um preço acessível” –

que

 Os Estados-membros garantam aos consumidores, nos seus territórios, acesso, a
preços moderados, e em função das condições nacionais específicas, a um
serviço adequado e disponível de Internet de banda larga e a serviços de
comunicações vocais com a qualidade para o efeito especificada, incluindo a
ligação subjacente, num local fixo.

 Os Estados-membros garantam a acessibilidade tais serviços, ainda que não
em local fixo, caso o considerem necessário para assegurar a plena participação
social e económica dos consumidores na sociedade.

 Os Estados-membros definam, em função das condições nacionais e da largura
de banda mínima de que desfruta a maioria dos consumidores dentro de cada um
dos espaços nacionais, o serviço adequado de acesso à Internet de banda larga
para os fins neste passo consignados, de modo a assegurar a largura de banda
necessária para a participação social e económica de cada um e de todos na
sociedade.

 O serviço adequado de acesso à Internet de banda larga deve ser capaz de
proporcionar a largura de banda necessária para apoiar, pelo menos, o conjunto
mínimo de serviços ao alcance dos cidadãos.

A Carta Portuguesa aparelha um sem-número de direitos que têm como pano de fundo
a Sociedade Digital e a adequação dos interesses de homens, mulheres e crianças a
um tal ambiente, a saber:

 direitos em ambiente digital;
 direito de acesso ao ambiente digital;
 liberdade de expressão e criação em ambiente digital; garantia do acesso e uso;
 direito à protecção contra a desinformação;
 direito à privacidade em ambiente digital;
 uso da inteligência artificial e de robôs;
 direito à neutralidade da Internet;
 direito ao desenvolvimento de competências digitais;
 direito à identidade e outros direitos pessoais;
 direito ao esquecimento;
 direitos em plataformas digitais;
 direito à cibersegurança;
 direito à protecção contra a geolocalização abusiva;
 direito ao testamento digital;
 direitos digitais face à Administração pública;
 direito das crianças;
 acção popular digital e outras garantias.

A Carta é o resultado de uma inconfessável intenção de enquadrar normativamente as
situações factuais de ocorrência quotidiana ou pretende delinear de uma disciplina
prospectiva ante a evolução estimada da Sociedade Digital?
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É convicção nossa de que a Carta de Direitos Humanos na Era Digital é uma fundada
tentativa de enquadrar algo com uma expansão considerável no dia-a-dia sem as baias
de um qualquer ordenamento que cerceie, limite, coarcte a iniciativa e a liberdade com
que tais fenómenos se exprimem no quotidiano, cada vez com maior intensidade, na
translação da sociedade analógica para a SOCIEDADE DIGITAL.

Como proclamação de princípio, figure-se o de que, no que em particular nos toca,

“a República Portuguesa participa no processo mundial de transformação da
Internet num instrumento de conquista de liberdade, igualdade e justiça social e
num espaço de promoção, protecção e livre exercício dos direitos humanos, com
vista a uma inclusão social em ambiente digital.”

A República Portuguesa participa nos esforços internacionais para que o ciberespaço
permaneça aberto à livre circulação das ideias e da informação e assegure a mais
ampla liberdade de expressão, assim como a liberdade de comunicação que nos media
se consubstancia ou que neles tem suporte privilegiado.

Plenamente aplicáveis no ciberespaço, as normas que consagram e tutelam direitos,
liberdades e garantias.

E, no que tange ao acesso ao ambiente digital, uma norma decalcada da do Texto
Fundamental segundo a qual

“todos, independentemente da ascendência, género, raça, língua,
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas,
instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual,
têm o direito de livre acesso à Internet.”

Trata-se, com efeito, de um instrumento notável com aspectos que se afiguram
merecedores de adequada ponderação como os que podem permitir se irrompa em um
propósito censório sob o aparente exercício de uma corrente supervisão do lastro
desinformativo que o fenómeno é susceptível de propiciar, como o quotidiano no-lo
vem revelando à exaustão, como a seu tempo se ponderará.

II

AS INCUMBÊNCIAS DO ESTADO
Ao Estado incumbe, de harmonia com a arquitectura do sistema e de molde a propiciar
um ambiente digital susceptível de fomentar a garantir a pletora dos direitos humanos
outorgados e reconhecidos, o poder-dever de assegurar

O uso autónomo e responsável da Internet e o livre acesso às tecnologias de
informação e comunicação;

A definição e execução de programas de promoção da igualdade de género e
das competências digitais nas diversas faixas etárias;
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A eliminação de barreiras no acesso à Internet por pessoas portadoras de
necessidades especiais a nível físico, sensorial ou cognitivo, designadamente
através da definição e execução de programas com esse fim;

A redução e eliminação das assimetrias regionais e locais em matéria de
conectividade, assegurando a sua existência nos territórios de baixa densidade e
garantindo em todo o território nacional conectividade de qualidade, em banda larga e a
preço acessível;

A existência de pontos de acesso gratuitos em espaços públicos, como
bibliotecas, juntas de freguesia, centros comunitários, jardins públicos, hospitais, centros
de saúde, escolas e outros serviços públicos;

A criação de uma tarifa social de acesso a serviços de Internet aplicável a
clientes finais economicamente vulneráveis;

A execução de programas que garantam o acesso a instrumentos e meios
tecnológicos e digitais por parte da população, para potenciar as competências digitais e
o acesso a plataformas electrónicas, em particular dos cidadãos mais vulneráveis;

A adopção de medidas e acções que assegurem uma melhor acessibilidade e
uma utilização mais avisada, que contrarie os comportamentos aditivos e proteja os
consumidores digitalmente vulneráveis;

A continuidade do domínio de Internet de Portugal “.PT”, bem como das
condições que o tornam acessível tecnológica e financeiramente a todas as pessoas
singulares e colectivas para registo de domínios em condições de transparência e
igualdade;

A definição e execução de medidas de combate à disponibilização ilícita e à
divulgação de conteúdos ilegais em rede e de defesa dos direitos de propriedade
intelectual e das vítimas de crimes praticados no ciberespaço.

III

DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
1. Liberdade de expressão e criação em ambiente digital

A Carta Portuguesa proclama imperativamente, no seu artigo …, que

“todos têm o direito de exprimir e divulgar o seu pensamento, bem como de criar,
procurar, obter e partilhar ou difundir informações e opiniões em ambiente digital,
de forma livre, sem qualquer tipo ou forma de censura, sem prejuízo do disposto
na lei relativamente a condutas ilícitas.”

A todos se confere o direito de beneficiar de medidas públicas de promoção da
utilização responsável do ciberespaço e de protecção contra todas as formas de
discriminação e crime, nomeadamente contra a apologia do terrorismo, o incitamento ao
ódio e à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor,
origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de
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género ou deficiência física ou psíquica, o assédio ou exploração sexual de crianças, a
mutilação genital feminina e a perseguição.

A criação de obras literárias, científicas ou artísticas originais, bem como as equiparadas
a originais e as prestações dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de
fonogramas e de videogramas e dos organismos de radiodifusão gozam de especial
protecção contra a violação do disposto no Código do Direito de Autor e dos Direitos
Conexos em ambiente digital.

O dispositivo que reconhece e é projecção da liberdade de expressão e informação
consagra elementarmente

 A protecção de dados pessoais, com base no Regulamento Geral de Protecção
de Dados com o cunho e o timbre europeus e no que transparece do instrumento
normativo de que se trata, não prejudica o exercício da liberdade de expressão,
informação e imprensa, incluindo o tratamento de dados para fins jornalísticos e
para fins de expressão académica, artística ou literária.

 O exercício da liberdade de informação, especialmente quando incida sobre
dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções
religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados
biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados
relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa, deve respeitar o princípio da
dignidade da pessoa humana previsto na Constituição da República Portuguesa,
bem como os direitos de personalidade nela e na legislação nacional
consagrados.

 O tratamento de tais dados e dos mais, para fins jornalísticos, deve respeitar a
legislação nacional sobre acesso e exercício da profissão.

 O exercício da liberdade de expressão não legitima a divulgação de dados
pessoais como moradas e contactos, à excepção dos que gozem de notoriedade
geral.

Há, pois, neste particular restrições de tomo que imperativamente se estabelecem em
homenagem a valores transcendentes que os Tratados e os instrumentos de pendor
internacional reconhecem e consagram e que devem ser judiciosamente articulados de
molde a não ferir nem a geometria do sistema, tão pouco os bens, interesses e valores
que tais instrumentos visam salvaguardar.

2. O direito à livre criação intelectual, artística, científica e técnica

A todos é reconhecido o direito à livre criação intelectual, artística, científica e técnica.

Todos têm o direito a beneficiar, em ambiente digital, da protecção legalmente conferida
às obras, prestações, produções e outros conteúdos protegidos por direitos de
propriedade intelectual.
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As medidas proporcionais, adequadas e eficazes com vista a impedir o acesso ou a
remover conteúdos disponibilizados em manifesta violação do direito de autor e direitos
conexos figurarão em lei especial, ainda na forja à data da conclusão do presente
escrito.

IV

A LITERACIA DIGITAL E SUA TÁBUA DE
EXIGÊNCIA:

O COMBATE À INFO-EXCLUSÃO

1.A Educação e a Formação Digital: o contexto
político

A necessidade de um novo Plano de Acção Plano de Acção para a Educação Digital,
com base no primeiro que, de modo escasso, se espraiou pelo triénio de 2018-2020,
emerge das Orientações Políticas da actual presidente da Comissão Europeia,
expressas urbi et orbi em Julho de 2019.

O renovado Plano de Acção para a Educação Digital é angular para a prioridade de
«Uma Europa Preparada para a Era Digital» e para a Next Generation EU, a que a
Comissão ciosamente aspira.

O plano constitui, de análogo modo, suporte ao Mecanismo de Recuperação e
Resiliência, que visa edificar uma União Europeia mais verde, mais digital e mais
resiliente.

O Plano de Acção para a Educação Digital é um elemento essencial de concretização
da perspectiva de um Espaço Europeu da Educação até 2025: concorre do mesmo
passo para a consecução dos objectivos da Agenda Europeia de Competências, do
Plano de Acção do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e das Orientações para a
digitalização até 2030: a via europeia para a Década Digital.

Segue-se de perto neste particular os documentos emanados da Comissão Europeia a
este propósito.

As estatísticas oferecem uma suculenta base de sustentação, a saber:

 Um estudo da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Económicos (OCDE) de 2018 revelou que, em média, menos de 40 % dos
educadores em toda a UE se sentiam à vontade para utilizar tecnologias digitais
no ensino, com diferenças acentuadas entre os diferentes Estados-membros da
UE

 Mais de um terço dos jovens entre os 13 e os 14 anos que participaram no
Estudo Internacional sobre Literacia Informática e da Informação (ICILS) em
2018 não possuíam o nível de proficiência mais básico em competências digitais

 Um quarto dos agregados familiares com baixos rendimentos não tem
acesso a computadores nem à banda larga; as divergências em toda a UE são
impactadas pelo rendimento dos agregados familiares (Eurostat, 2019)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_pt_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_pt
https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-pt
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/the-2018-international-computer-and-information-literacy-study-icils-main-findings-and-implications-for-education-policies-in-europe_pt
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals
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A pandemia acelerou a tendência existente para a aprendizagem tanto em linha como a
de natureza híbrida.

Esta transição revelou formas novas e inovadoras de os estudantes e educadores
organizarem as suas actividades de ensino e aprendizagem e interagirem de forma mais
pessoal e flexível em linha.

Estas mudanças exigem um esforço forte e coordenado a nível da UE para apoiar os
sistemas de educação e formação, a fim de dar resposta aos desafios identificados e
agravados pela pandemia de COVID-19, apresentando simultaneamente uma visão a
longo prazo para o futuro da educação digital europeia.

2. Propiciar uma adaptação sustentável dos sistemas
de educação e formação

O Novo Plano de Acção para a Educação Digital (2021-2027), de que ora se cura,
constitui uma iniciativa política renovada da União Europeia de molde a assegurar a
adaptação sustentável e eficaz dos sistemas de educação e formação, no seio dos
seus Estados-membros, à era digital.

Como se assinala em documento de divulgação, disponível nos espaços que a
Comissão Europeia torna acessíveis ao vulgo, o Plano de Acção para a Educação
Digital, que se alongará até 2027, assenta em inestimáveis propósitos e atinge não
menos ambiciosas actividades:

 “oferece uma visão estratégica a longo prazo para uma educação digital europeia
de elevada qualidade, inclusiva e acessível

 aborda os desafios e as oportunidades da pandemia de COVID-19, que conduziu
a uma utilização sem precedentes da tecnologia para fins de educação e
formação

 procura reforçar a cooperação a nível da UE em matéria de educação digital e
sublinha a importância de trabalhar em conjunto entre sectores para integrar a
educação na era digital

 oferece oportunidades, incluindo a melhoria da qualidade e da quantidade do
ensino no domínio das tecnologias digitais, o apoio à digitalização dos métodos e
pedagogias de ensino e a disponibilização das infra-estruturas necessárias para
uma aprendizagem à distância inclusiva e resiliente”

Em ordem à consecução de tais objectivos, o plano define dois domínios a que
confere absoluta prioridade:

1. “Promover o desenvolvimento de um ecossistema de educação digital
altamente eficaz

Nomeadamente:

 Infra-estruturas, conectividade e equipamento digitais
 planeamento e desenvolvimento eficazes da capacidade digital, incluindo

capacidades organizativas actualizadas
 professores e pessoal da área da educação e formação com competências

digitais e confiantes na sua utilização
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 conteúdos de aprendizagem de elevada qualidade, ferramentas conviviais e
plataformas seguras que respeitem as regras de privacidade electrónica e as
normas éticas e deontológicas

2. Reforçar as competências e aptidões digitais para a transformação digital

O que exige:

 competências e aptidões digitais básicas desde cedo
 literacia digital, incluindo consequentes acções contra a desinformação
 ensino da informática
 bons conhecimentos e compreensão das tecnologias com utilização intensiva de

dados, como a inteligência artificial (IA)
 competências digitais avançadas, que produzem mais especialistas digitais
 garantia de que os jovens se acham representados de forma equitativa nos

estudos e carreiras digitais.”

3.A experimentada necessidade de uma educação
digital?

A transição digital transformou a sociedade e a economia, com um impacto cada vez
maior na vida quotidiana. Até à eclosão da pandemia de COVID-19, o seu impacto na
educação e na formação era muito mais limitado.

A pandemia revelou quão essencial é dispor de um sistema de ensino e formação
adequado à era digital pelo acervo de competências exigíveis, mormente em situações
de isolamento social e de imperativa comunicação a distância.

Conquanto o “statu quo” estabelecido pelo surto pandémico em curso haja revelado a
necessidade de níveis mais elevados de capacidade digital e de competências
intrínsecas no ensino e na formação, também desembocou na “amplificação de uma
série de desafios e desigualdades existentes”, entre os que têm e não têm acesso às
tecnologias digitais, mormente quantos se acham em ambientes francamente
desfavorecidos.

O surto ainda em curso impõe de análogo modo um sem-número de desafios para os
sistemas de educação e formação tendo por base as capacidades digitais dos próprios
estabelecimentos de ensino e formação, a formação de base dos docentes e os níveis
gerais de aptidões e competências digitais, quantas vezes inexistentes ou meramente
rudimentares.

Daí a necessidade instante, comprovada ao longo dos dezoito meses, entretanto
transcursos, de um plano, um método, uma cartilha, um acervo de actividades
consequentes e gradualmente mais exigentes de molde a prover docentes e discentes
da utensilagem necessária para a conclusão da sua inserção numa sociedade distinta, a
saber, a sociedade digital.

V

A GARANTIA DO ACESSO À (E AO USO DA)
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REDE MUNDIAL DA INFORMAÇÃO & OS
DIREITOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS

1. A garantia do acesso à Rede Mundial da Informação

A garantia de acesso sem obstáculos, sem barreiras, sem sujeições está de modo
inequívoco e impressivo consignada na Carta.

E, na sequência, se consagra a proibição da interrupção intencional de acesso à
Internet, seja parcial ou total, ou a limitação da disseminação de informação ou de
outros conteúdos, salvo em circunstância excepcionais recobertas pela lei.

No que tange ao direito à liberdade de criação e à protecção dos conteúdos, ali se
prescreve que

“todos têm direito à livre criação intelectual, artística, científica e técnica, bem como a
beneficiarem, no ambiente digital, da protecção legalmente conferida às obras,
prestações, produções e outros conteúdos protegidos por direitos de propriedade
intelectual.”

As medidas proporcionais, adequadas e eficazes com vista a impedir o acesso ou a
remover conteúdos disponibilizados em manifesta violação do direito de autor e direitos
conexos figurarão em lei especial, ora na forja.

Na serventia das plataformas digitais, os cidadãos reúnem em si uma mancheia de
direitos, nomeadamente, os de:

Receber informação clara e simples sobre as condições de prestação de serviços
quando recorram a plataformas que viabilizam fluxos de informação e comunicação;

Exercer em tais plataformas os direitos garantidos pela Carta e na demais
legislação aplicável;

Ver garantida a protecção do seu perfil, incluindo a sua recuperação se
necessário, bem como de obter cópia dos dados pessoais que lhes respeitem, de
harmonia com a lei;

Apresentar reclamações e recorrer a meios alternativos de resolução de molde a
dirimirem os litígios que entretanto se suscitem.

O Estado promove o emprego pelas plataformas digitais de sinaléticas gráficas que
transmitam de forma clara e simples a política de privacidade que asseguram aos seus
usuários.

2. Grupos de especial vulnerabilidade, quiçá de
hipervulnerabilidade: as crianças em ambiente digital e seus
peculiares direitos

Os direitos das crianças merecem especial menção na Carta, num dos seus artigos - o
20.º -, numa sistematização, porém, que se entende não ser de acolher.
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As crianças têm direito a protecção especial e aos cuidados necessários ao seu bem-
estar e segurança no ciberespaço.

E, de modo redundante, porém, a asserção segundo a qual “as crianças podem exprimir
livremente a sua opinião”.

Aos menores se reconhece e têm a liberdade de receber e transmitir informações ou
ideias, em função da sua idade e consequente maturidade.

Não se ignore que, em Portugal, aos menores é lícito, a partir dos 13 anos, a outorga de
consentimento no que aos seus dados pessoais se refere.

Na realidade, o diploma legal que visa conferir execução aos ditames do Regulamento
Europeu de Protecção de Dados Pessoais de 25 de Maio de 2016 – a Lei 58/2019, de
08 de Agosto – estabelece o seu artigo 16, exactamente sob a epígrafe “consentimento
de menores”, o que segue:

“1 - Nos termos do artigo 8.º do RGPD, os dados pessoais de crianças só podem ser objecto de
tratamento com base no consentimento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do RGPD e
relativo à oferta directa de serviços da sociedade de informação quando as mesmas já tenham
completado 13 anos de idade.

2 - Caso a criança tenha idade inferior a 13 anos, o tratamento só é lícito se o consentimento for
dado pelos representantes legais desta, de preferência com recurso a meios de autenticação
segura.”

Aos Estados-membros conferia o Regulamento a opção entre os 13 e os 16 anos: o
Estado português, mercê de judiciosas considerações e por forma a conferir real
anuência a largos sectores da comunidade implicada nas políticas de juventude,
designadamente o Instituto de Apoio à Criança, relevante segmento da sociedade civil
em políticas de juventude e de tutela de crianças desfavorecidas, entendeu estabelecer
a idade mínima para o efeito, situando-a, pois, autonomamente, nos 13 anos.

O que significa que o grau de maturidade, para o efeito, se reconheça desde então.

E em grau elevado, dada a relevância do que nos dados se envolve e comporta.
Quando se não ignora que os artifícios, as sugestões e os embustes em que se tende a
enredar os menores recrudescem de tom e a afinação é de sorte a que um tal universo-
alvo pelas suas potencialidades não pode passar despercebido aos predadores que no
mercado se insinuam e se passeiam impunemente.

Afigura-se-nos que o reconhecimento de um tal grau de maturidade deve implicar
permanente assistência e acompanhamento, a inclusão de temas de literacia
informacional no trajecto escolar de crianças e jovens, o reforço dos cuidados a
dispensar a tal universo-alvo em todas as fases do seu desenvolvimento.

3. O direito à segurança em ambiente digital

Todos têm direito à segurança no ciberespaço, incumbindo ao Estado definir políticas
públicas que assegurem a tutela e garantam a protecção dos cidadãos e das redes e
sistemas de informação, e que criem mecanismos que aumentem a segurança no uso
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da Internet, em especial por parte de crianças e jovens, a que se alude no passo
precedente.

A segurança neste particular assume algo de inexprimível, já que os embustes de que
as redes, as plataformas e os sistemas se rodeiam constituem alvos a abater
sistematicamente, garantindo as vítimas contra os mil e um artifícios, os permanentes
ardis de que os predadores das redes lançam mão em vista da captura de dados e dos
danos a esse título causados a todos e a cada um.

O Centro Nacional de Cibersegurança promove, em articulação com as demais
entidades pública e os parceiros privados, a formação dos cidadãos e empresas por
forma a adquirirem capacitação prática e beneficiarem de serviços online de prevenção
e neutralização de ameaças à segurança no ciberespaço, como imperativo indeclinável.

Daí que se reconheça aos cidadãos o direito à educação para a aquisição e o
desenvolvimento de competências digitais.

O Estado promove e executa programas que incentivem e facilitem o acesso, por parte
das várias faixas etárias da população, a meios e instrumentos digitais e tecnológicos,
por forma a assegurar, designadamente, a educação através da Internet e a utilização
crescente de serviços públicos digitais.

O serviço público de comunicação social audiovisual contribui para a educação digital
dos utilizadores das várias faixas etárias e promove a divulgação da presente lei e
demais legislação aplicável.

4. Os meios de tutela dos cidadãos: a desinformação e as medidas
que visam proteger os cidadãos contra tais procedimentos

Cumpre ao Estado assegurar o cumprimento, em Portugal, do Plano Europeu de Acção
contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou
colectivas, de jure ou de facto, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa
considerada como desinformação:

- por desinformação se entende toda a narrativa comprovadamente falsa ou
enganadora criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para
enganar deliberadamente o público, susceptível de causar prejuízo público,
nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de
elaboração de políticas públicas e a bens públicos;

- informação comprovadamente falsa ou enganadora é, designadamente, a
utilização de textos ou vídeos manipulados ou fabricados, bem como as práticas para
inundar as caixas de correio electrónico e o uso de redes de seguidores fictícios;

- os meros erros na comunicação de informações, bem como as sátiras ou
paródias não cabem no conceito de informação comprovadamente falsa ou enganadora.

Aos cidadãos cabe o direito de apresentar e ver apreciadas pela ERC - Entidade
Reguladora para a Comunicação Social as denúncias e reclamações contra entidades
que pratiquem os actos subsumíveis no conceito de desinformação, tal como se recorta
no passo precedente.
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5. A criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de
comunicação social

Ao Estado compete a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de
comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de
qualidade por entidades fidedignas dotadas do estatuto de utilidade pública.

Temem os que da comunicação social fazem profissão de fé e se lhe consagram por
inteiro que se esteja a entreabrir a porta à criação de Comissões de Censura, a pretexto
de que as narrativas de desinformação subvertem a ordem constitucional e perturbam o
regular exercício da “sociedade democrática”.

O que consistiria, em clima aparentemente democrático e perante a ameaça ou a
consecução de narrativas, uma qualquer narrativa comprovadamente falsa ou
enganadora criada, apresentada e divulgada de molde a obter vantagens económicas
ou com o fito de enganar deliberadamente o público?

O receio de que, por trás de uma medida aparentemente conatural e de todo isenta de
efeitos perniciosos, surjam formas inconfessáveis e de controlo e rejeição, não se pode
ter por desprezível e injustificado, dada a tentação que – quantas vezes – se apossa do
poder por forma a cercear a livre expansão de ideias e sua natural expressão.

“Todo o poder corrompe”! O “poder absoluto”, que as condições de afirmação das
respostas à crise pandémica vieram a impor, por entre manifestações de liberdade e seu
exercício, “tende a corromper absolutamente”…

E o facto é que é ténue a fronteira entre o normal exercício das liberdades e a narrativa
sobre a narrativa que legitime uma qualquer intervenção, sem que os tribunais
constituam a última fronteira em que as liberdades se dirimam tempestiva e
oportunamente.

Não será fácil intuir o que seja “narrativa comprovadamente falsa ou enganadora criada,
apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar
deliberadamente o público, susceptível de causar prejuízo público, nomeadamente
ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas
públicas e a bens públicos”.

Aliás, o pendor com que se cercearam, em homenagem à salus publica, direitos,
liberdades e garantias durante os estados de emergência e de calamidade pública, que
ainda transcorrem, com actividades policiescas nem sempre legitimadas, como de há
muito não havia notícia, permitem perspectivar o pior, como medida de pretensa
salvaguarda do bem comum.

6. Os meios de acção: a acção popular digital e outras garantias

A tutela dos direitos que se reconhecem aos cidadãos na Carta de Direitos Humanos na
Era Digital processar-se-á por meio da acção popular, constitucionalmente consagrada e
que se adaptará à realidade do ambiente digital, como aponta a lei.

Ao Estado cumpre estimular o exercício pelos cidadãos de determinados direitos, a
saber:
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Reclamação,

Acesso e

Recurso a formas alternativas de resolução de litígios emergentes de relações
jurídicas entretecidas no ciberespaço.

As Fundações e associações de escopo não egoístico (altruístico, pois) que se
dediquem à promoção e defesa do disposto na Carta têm o direito a obter o estatuto de
utilidade pública, nos termos da legislação aplicável às entidades de carácter cultural.

Os direitos assegurados em processo administrativo em suporte electrónico, de
harmonia com as prescrições do Código do Procedimento Administrativo, constarão de
legislação própria, a aprovar em lapso não excedente a 180 dias.

PARTE II

I

O DIREITO DE LIVRE ACESSO À INTERNET:

O SERVIÇO UNIVERSAL
1. Generalidades

Em linha com as orientações da Directiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 11 de Dezembro de 2018, que estabelece o Código Europeu das
Comunicações Electrónicas, o Decreto-Lei 66/2021, de 30 de Julho, cria a tarifa
social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga, de que
beneficiarão consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais
especiais, alinhando a respectiva elegibilidade com os critérios em vigor para as tarifas
sociais de outros serviços essenciais, designadamente a energia e a água.

A tarifa social de acesso à Internet em banda larga criada pelo enunciado diploma legal
consubstancia um serviço universal, pelo que a moldura contra-ordenacional aplicável
ao incumprimento das obrigações dele decorrentes deve ser definida em conformidade
com o estatuído na Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004,
de 10 de Fevereiro, na sua redacção actual, e ora em fase normativa de radical
alteração, em consonância com o Código Europeu das Comunicações Electrónicas no
passo precedente referenciado.

Código Europeu das Comunicações Electrónicas prevê a criação de uma Serviço
Universal, a saber

“Se um Estado-membro verificar, atendendo aos resultados, se disponíveis, do
levantamento geográfico efectuado… e a quaisquer outros elementos de prova
considerados necessários, que a disponibilidade num local fixo de um serviço adequado
de acesso à Internet de banda larga, na acepção [que do fenómeno se retém] e dos
serviços de comunicações vocais não pode ser assegurada em circunstâncias
comerciais normais ou por outros potenciais instrumentos de políticas públicas no seu
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território nacional ou em diferentes partes do mesmo, pode impor obrigações de
serviço universal adequadas para satisfazer todos os pedidos razoáveis de utilizadores
finais de acesso a esses serviços nas partes relevantes do respectivo território.”

E prossegue nos ditames que enuncia:

“Os Estados-membros determinam a abordagem mais eficiente e adequada para
assegurar a disponibilidade num local fixo do serviço adequado de acesso à Internet de
banda larga…, respeitando simultaneamente os princípios da objectividade, da
transparência, da não discriminação e da proporcionalidade: devem, no entanto,
procurar reduzir ao mínimo as distorções do mercado, em especial a prestação de
serviços a preços ou em termos ou condições que se afastem das condições comerciais
normais, salvaguardando simultaneamente o interesse público.”

Em particular, quando decidam impor obrigações para assegurar aos consumidores a
disponibilidade num local fixo de um serviço adequado de acesso à Internet de banda
larga e de um serviço de comunicações vocais, os Estados-Membros podem designar
uma ou mais empresas para garantir tal disponibilidade em todo o território nacional.

Os Estados-membros podem designar diferentes empresas, ou conjuntos de empresas,
para fornecerem um serviço adequado de acesso à Internet de banda larga e a serviços
de comunicação vocal num local fixo ou para cobrir diferentes partes do território
nacional.

Quando se propuserem designar, para uma parte ou para todo o território nacional,
empresas que garantam a disponibilidade de serviços do jaez destes, devem utilizar um
mecanismo de designação eficiente objectivo, transparente e não discriminatório, em
que nenhuma empresa esteja à partida excluída da possibilidade de designação: tais
métodos de designação devem assegurar que o serviço de acesso adequado à Internet
de banda larga e aos serviços de comunicação vocal, num local fixo, sejam fornecidos
de modo economicamente eficiente e utilizados como meio para determinar o custo
líquido da obrigação de serviço universal, nos termos regulamentares.

Caso uma empresa que venha a ser designada pretenda ceder uma parte substancial
ou a totalidade dos activos da sua rede de acesso local a uma entidade jurídica distinta
na titularidade de proprietário diferente, desse facto dá nota, com antecedência e em
tempo útil, ao Regulador, de modo a poder avaliar os efeitos dessa possível transacção
no fornecimento, num local fixo, do serviço adequado de acesso à Internet de banda
larga.

O Regulador pode impor, alterar ou suprimir obrigações específicas, de harmonia com
as suas atribuições e competências.

2. Em que consiste o serviço universal?
Os “serviços de acesso à Internet em banda larga” força é que disponham de
configuração análoga à de que fruem os demais cidadãos

O diploma legal vertido a tal propósito dispõe, no entanto, que “o serviço prestado no
âmbito da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet é
disponibilizado através de banda larga fixa ou móvel, sempre que exista infra-estrutura
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instalada e ou cobertura móvel que permita essa prestação, e deve suportar um
conjunto mínimo de serviços, a saber:

 Correio electrónico;

 Motores de pesquisa, que permitam procurar e consultar todos os tipos de
informação;

 Ferramentas de formação e educativas de base em linha;

 Jornais ou notícias em linha;

 Compra ou encomenda de bens ou serviços em linha;

 Procura de emprego e instrumentos de procura de emprego;

 Ligação em rede a nível profissional;

 Serviços bancários via Internet;

 Utilização de serviços da Administração Pública em linha;

 Utilização de redes sociais e mensagens instantâneas;

 Chamadas e videochamadas (com qualidade-padrão).

A lei põe ainda a cargo da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) a
definição da largura de banda necessária para a prestação deste conjunto de serviços,
bem como os parâmetros mínimos de qualidade, designadamente, de

 Velocidade de download e upload,

considerando, nomeadamente,

 As ofertas de serviço de acesso à Internet em banda larga praticadas no mercado
nacional, bem como

 Os relatórios do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações
Electrónicas sobre as melhores práticas dos Estados-membros para o apoio à
definição de serviço adequado de acesso à Internet de banda larga.

Ao Governo incumbe, ouvido o Regulador, alterar o conjunto de serviços mínimos tal
como do precedente definidos, em casos excepcionais e por manifestas razões de
interesse público.

3. Beneficiários da tarifa social

A tarifa social não está ao alcance de quem quer.
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A tarifa social visa exactamente os consumidores com baixos rendimentos (os de baixa
renda, como se usa dizer no Brasil) ou com necessidades sociais especiais, como
emerge da Directiva do Parlamento Europeu e dos instrumentos normativos pátrios.

Para o efeito, considera a lei, em Portugal, consumidores com baixos rendimentos ou
com necessidades sociais especiais as pessoas singulares (as pessoas físicas) que
preencham dadas condições, a saber, os beneficiários de cada uma das prestações
sociais a seguir enunciadas:

 Complemento solidário para idosos;
 Rendimento social de inserção;
 Prestações de desemprego (comumente conhecidas como “subsídio de

desemprego);
 Abono de família;
 Pensão social de invalidez do regime especial de protecção na invalidez ou do

complemento da prestação social para inclusão;
 Pensão social de velhice.

Em tal categoria se acham ainda compreendidos os “agregados familiares com
rendimento anual igual ou inferior a € 5808,00 (€ 484,00), acrescidos de 50 % (€
2904,00), por cada elemento do respectivo agregado que não disponha de qualquer
rendimento, incluindo o próprio, até um limite de 10 pessoas.

Estes parâmetros são os genericamente considerados e que enquadram o consumidor
na categoria de hipervulnerável, em termos economicamente representativos.

Conquanto os instrumentos com a chancela europeia o prevejam, Portugal não deu
qualquer passo ainda (e interrogamo-nos sobre se o dará) no sentido de alargar um tal
manto de tutela às micro, pequenas e médias empresas e às associações de escopo
não egoístico que, na Europa, não se integram no conceito de consumidor, com
excepção, entre nós, nos benefícios que auferem no que tange aos serviços de
interesse económico geral (serviços públicos essenciais), considerados genericamente
como utentes (usuários), substancialmente equiparados a consumidores, com pontuais
excepções.

4. O estabelecimento da tarifa social de fornecimento de
serviços de acesso à Internet em banda larga

A tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga
corresponde a um preço final a suportar pelos consumidores com baixos rendimentos
ou necessidades sociais especiais, tal se recortou no passo precedente, a título de
contrapartida do serviço de acesso à Internet em banda larga que lhe é prestado.

Traduz-se num tarifário específico e é calculada tendo em conta os preços praticados ao
nível nacional para serviços equivalentes ao serviço de acesso à Internet em banda
larga, a evolução do mercado e o rendimento das famílias portuguesas, de modo a
assegurar a plena participação social e económica dos consumidores em tal situação.

O valor da tarifa social é fixado por instrumento normativo do Secretário de Estado da
Transição Digital, sob proposta fundamentada e não vinculativa do Regulador, a
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submeter até ao dia 20 de Setembro de cada ano. Para produzir efeitos a partir do dia
1.º de Janeiro do ano subsequente.

O Regulador pode submeter ao Governo propostas de regras adicionais no que ao
serviço prestado tange, de molde a garantir que os beneficiários da tarifa social de
fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga possam celebrar um
contrato com uma qualquer empresa que ofereça no mercado tal serviço, o qual deve
permanecer à sua disposição por período de tempo adequado.

As empresas que pratiquem a tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à
Internet em banda larga devem remeter aos consumidores, que beneficiem de tal tarifa,
alertas sobre o consumo de dados sempre que atinja a percentagem de 80 % e 100 %
do limite tráfego contratado, de modo a evitar que se ultrapasse o valor fixo da tarifa.

Nas hipóteses em que o limite de tráfego associado à tarifa social de fornecimento de
serviços de acesso à Internet em banda larga se atinja, as empresas devem obter o
consentimento expresso e prévio do beneficiário de modo a poderem assegurar a
prestação de tráfego adicional, mediante um preço claro previamente estabelecido e
acordado. Em consonância, aliás, com o que prescreve a Lei-Quadro de Defesa do
Consumidor, em cujo artigo 9.º - A, sob a epígrafe “pagamentos adicionais” se dispõe
de forma meridiana como segue:

“1 - Antes de o consumidor ficar vinculado pelo contrato ou oferta, o fornecedor de bens ou
prestador de serviços tem de obter o acordo expresso do consumidor para qualquer pagamento
adicional que acresça à contraprestação acordada relativamente à obrigação contratual principal
do fornecedor de bens ou prestador de serviços.

2 - A obrigação de pagamentos adicionais depende da sua comunicação clara e compreensível
ao consumidor, sendo inválida a aceitação pelo consumidor quando não lhe tiver sido dada a
possibilidade de optar pela inclusão ou não desses pagamentos adicionais.

3 - Quando, em lugar do acordo explícito do consumidor, a obrigação de pagamento adicional
resultar de opções estabelecidas por defeito que tivessem de ser recusadas para evitar o
pagamento adicional, o consumidor tem direito à restituição do referido pagamento.

4 - Incumbe ao fornecedor de bens ou prestador de serviços provar o cumprimento do dever de
comunicação estabelecido no n.º 2.

5 - O disposto no presente artigo aplica-se à compra e venda, à prestação de serviços, aos
contratos de fornecimento de serviços públicos essenciais de água, gás, electricidade,
comunicações electrónicas e aquecimento urbano e aos contratos sobre conteúdos digitais.“

Dispositivo que assume particular ênfase neste particular, como nos demais serviços de
interesse económico geral, que correspondem à concepção de antanho, ainda vigente
nos tempos que correm, de “serviços públicos essenciais”.

5. Procedimento de atribuição da tarifa social de
fornecimento de serviços de acesso à Internet em
banda larga

A lei considera como “automática” a atribuição da tarifa social aos serviços de acesso à
internet de banda larga.
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Mas não se nos afigura que o seja, dados os termos em que o preceito se haja redigido.

Automática seria se, de posse dos dados relevantes dos rendimentos domésticos ou do
agregado familiar, as empresas accionassem, sem mais, os mecanismos tendentes ao
reconhecimento e à concessão da tarifa social.

Mas não é esse o procedimento que emerge da lei, que tropeça nos seus próprios
termos, já que torna dependente a concessão do impulso inicial do impetrante, do
interessado, daquele que, contas feitas, se acha inserido na malha dos deserdados da
fortuna que a tal acedem.

A atribuição da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda
larga ocorre na sequência do pedido do interessado às empresas que oferecem, no
mercado, tais serviços e após a confirmação da elegibilidade do impetrante de harmonia
com os critérios para o efeito estabelecidos.

As empresas que oferecem tais serviços, mediante o número de identificação fiscal e o
do domicílio fiscal do titular do contrato, solicitam (ao) e obtêm do Regulador os dados
relevantes para o efeito. O Regulador consultará os serviços competentes da Segurança
Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira (o Fisco, a Fazenda Nacional) de molde a
confirmar a elegibilidade dos potenciais beneficiários.

As empresas que oferecem tais serviços activam a tarifa social de fornecimento de
serviços de acesso à Internet em banda larga no prazo máximo de 10 dias após a
recepção da informação prestada pelo Regulador.

O Regulador promoverá, em termos instrumentais, a consulta para verificação das
condições de elegibilidade nos serviços da Segurança Social e da Fazenda Nacional,
através da plataforma de interoperabilidade da Administração Pública gerida pela
Agência da Modernização Administrativa, mediante prévia celebração de um acordo de
protecção de dados, submetido à apreciação da Comissão Nacional de Protecção de
Dados (CNPD).

Aos consumidores a quem não seja aplicada consequentemente a tarifa social se
confere a faculdade de apresentarem requerimento para a respectiva atribuição a uma
das empresas que oferecem tais serviços, podendo anexar os documentos
comprovativos da sua elegibilidade.

A decisão ocorrerá nos termos previstos no diploma aplicável.

A manutenção da tarifa social depende da confirmação, por parte do Regulador, em
Setembro de cada ano, da condição de consumidores com baixos rendimentos ou com
necessidades sociais especiais, nos termos por lei definidos.

As empresas devem remeter ao Regulador os elementos previstos para o efeito até 30
de Junho de cada ano.

O beneficiário que deixe de reunir os requisitos para atribuição da tarifa social deve
comunicar o facto à empresa a que se vinculou, no lapso de 30 dias.

As empresas que oferecem tais serviços podem a qualquer momento verificar no
Regulador a elegibilidade dos beneficiários da tarifa social.
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Não se confirmando a enunciada elegibilidade, as empresas podem, mediante
comunicação prévia, e no lapso de 30 dias após o acto transmissivo, cessar a prestação
do serviço.

Só o não fará se o consumidor der o seu consentimento à prestação do serviço de
acordo com as novas condições, que serão as de ordinário, as oferecidas ao universo
de consumidores regulares e segundo os tarifários praticados.

II

A TARIFA SOCIAL

QUE TORNA FACTÍVEL O ACESSO UNIVERSAL

1. As directrizes traçadas pela União Europeia:
generalidades

O Parlamento Europeu, no Código Europeu das Comunicações Electrónicas, em
tema de Prestação do serviço universal a um preço acessível define, no n.º 1 do seu
artigo 85:

“As autoridades reguladoras nacionais, em coordenação com outras autoridades
competentes, acompanham a evolução e o nível dos preços de retalho para os serviços
acesso à Internet em banda larga, disponíveis no mercado, nomeadamente no que
respeita aos preços nacionais e ao rendimento dos consumidores nacionais.

Se os Estados-membros se derem conta de que, em função das condições nacionais,
os preços de retalho de tais serviços não são acessíveis, dado que os consumidores
com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais não conseguem a eles
aceder, tomarão as medidas necessárias para assegurar a esses consumidores a
acessibilidade dos preços do serviço de acesso adequado à internet de banda larga e a
serviços de comunicações vocais, ao menos num local fixo.

Para tal efeito, poderão proporcionar que esses consumidores sejam apoiados ou exigir
às empresas que ofereçam a esses consumidores opções ou pacotes de tarifários
diferentes dos oferecidos em condições comerciais normais, ou ambos. Os Estados-
membros poderão ainda exigir às empresas que apliquem tarifas comuns, incluindo o
nivelamento geográfico dos preços, em todo o território.

Os Estados-membros garantem que os consumidores com direito a tais opções ou
pacotes tarifários possam celebrar um contrato ou com uma empresa que forneça os
serviços de acesso à internet de banda larga ou com a empresa para o efeito designada,
que os respectivos números permaneçam à sua disposição por um período de tempo
adequado e se evite que o serviço possa ser desligado injustificadamente.

Os Estados-membros assegurarão que as empresas que fornecem opções ou pacotes
tarifários a consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais
especiais mantêm os Reguladoras nacionais e demais autoridades competentes
inteiradas do conteúdo das ofertas em causa.
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Os Reguladores nacionais, em coordenação com as demais autoridades competentes,
garantem que as condições nas quais as empresas oferecem opções ou pacotes
tarifários são plenamente transparentes, tornadas públicas e aplicadas em conformidade
com o princípio da não discriminação.

Aos Reguladores nacionais incumbe, em coordenação com as demais autoridades
competentes, exigir que tais opções ou pacotes tarifários sejam alterados ou suprimidos.

Os Estados-Membros asseguram, em função das condições nacionais, que seja
prestado o apoio necessário aos consumidores com deficiência, e, sendo o caso, que
sejam tomadas medidas específicas, a fim de assegurar que equipamentos terminais
conexos e equipamentos específicos e serviços específicos que facilitem um acesso
equivalente, inclusive, se necessário, os serviços de conversação total e de
retransmissão, se encontram disponíveis e a preços acessíveis.

Os Estados-membros, ao imporem a observância destas directrizes, procurarão reduzir
ao mínimo as distorções do mercado.

O mercado, com efeito, como “deus ex machina”, na União Europeia, sem que as
regras anticoncorrenciais tantas vezes sejam sujeitas a escrutínio, já que as
concertações levam a que de forma desusada os consumidores não beneficiem das
“suas virtualidades” (das do mercado em “concorrência perfeita”) porque as operadoras
de grande porte “cozinham” entre si as condições impostas aos consumidores com um
extraordinário gravame, como vem ocorrendo em Portugal na Banca, nos Seguros, nas
Cervejas, nas Comunicações, nos Combustíveis, patentemente…

Aos Estados-membros se consente o alargamento a não consumidores de medidas tais,
a saber, às microempresas, pequenas e médias empresas ou instituições sem fins
lucrativos.

2. O regulador em Portugal e as incumbências de que
se desobrigou

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), em Portugal, a saber, a
entidade regulatória a que o legislador incumbiu estabelecesse o quantum da tarifa
social de molde a tornar concretizável o acesso, em condições de franca viabilidade, à
Internet, serviço universal, aprovou a 27 de Setembro próximo passado, uma mancheia
de deliberações, a saber

(segue-se, neste particular, pari passu os termos do comunicado emanado do
Regulador há escassos dias contados do momento em que o autor dá as últimas
pinceladas neste escrito com um que outro comentário para nos situarmos numa
realidade que está longe de ser brilhante…):

- Proposta tendente ao estabelecimento do valor da tarifa social de fornecimento de
serviços de acesso à Internet em banda larga e respectivo relatório da consulta pública
– relevando-se que a proposta ora aprovada não altera os valores e respectivas
condições apresentadas no documento que foi sujeito a consulta pública.

- Proposta atinente à definição das condições necessárias à atribuição, aplicação e
manutenção da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda
larga fixa ou móvel – sendo nela especificadas, nomeadamente, as condições para que
se torne operacionável a tarifa.
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- Decisão relativa ao conceito de encargo excessivo com o fornecimento do serviço de
acesso à Internet em banda larga e respectivo relatório de audiência prévia e da
consulta pública - mantendo-se as medidas projectadas no sentido provável de decisão,
tendo recomendado ainda ao Governo que pondere isentar da obrigação de oferta da
tarifa social de Internet as empresas cujo valor do volume de negócios elegível no
segundo ano anterior àquele em que vigora a isenção lhes confira um peso inferior a 1%
do volume de negócios elegível global do sector das comunicações electrónicas, com
impacto na aplicação do segundo critério estabelecido.

- Decisão sobre a definição da largura de banda (débito) e demais parâmetros de
qualidade de serviço a observar na tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à
Internet em banda larga fixa e móvel e respectivo relatório de audiência prévia e da
consulta pública – assinalando-se que o Regulador efectuou uma reponderação das
medidas projectadas no sentido provável de decisão de 12.08.2021, aumentando a
velocidade mínima de download de 10 Mbps para 30 Mbps e de upload de 1 de Mbps
para 3 Mbps e o valor mínimo de tráfego mensal a incluir na oferta de 12 GB para 30 GB.

A tarifa social de Internet, disponibilizá-la-ão todas as empresas que oferecem um tal
serviço a consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais
e visa mitigar uma das barreiras à utilização do serviço de acesso à Internet em banda
larga, os elevados preços a pagar pelo acesso, promovendo a sua utilização.

O universo potencial de beneficiários da tarifa social de acesso à Internet em banda
larga é, em termos domésticos, na ordem das 800 mil pessoas e estará disperso por
todo o território nacional, podendo o número de beneficiários efectivos ser inferior ao
referido.

Os números parece pecarem por defeito, já que Portugal regista, para uma população
da ordem dos 10 200 000 almas, nada mais nada menos que calculadamente 2 500 000
pessoas esmagadas entre os limiares da miséria e da pobreza, a que acresce o meio
milhão que o surto pandémico projectou para situação análoga, como emerge de fontes
oficiais ou para-oficiais.

Neste contexto, o Regulador aprovou propor ao Governo:

 a aplicação de uma mensalidade de 6,15 euros (5 € a que acresce o IVA à razão
de 23%) para o serviço de acesso à Internet em banda larga, considerando-se
que esse valor permite ir ao encontro do objectivo de garantia da acessibilidade
do preço para os consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades
sociais especiais para o referido serviço;

 a fixação de um preço máximo de 26,38 euros (21,45 euros com IVA à razão de
23%) como contrapartida pela activação do serviço, e/ou de equipamentos de
acesso, nomeadamente routers.

Com o objectivo de dar cumprimento à referida obrigação de definição da largura de
banda necessária para a prestação do serviço de acesso à Internet em banda larga,
prevista no referido diploma legal, bem como dos parâmetros mínimos de qualidade de
serviço, nomeadamente velocidade de download e upload, a decisão final aprovada pelo
Regulador aponta :

 para assegurar a prestação do conjunto de serviços que deve ser suportado pelo
serviço de acesso à Internet previsto no n.º 1 do art.º 3.º, do DL n.º 66/2021, de
30 de Julho, as empresas prestadoras do serviço devem assegurar um débito
mínimo de download de 30 Mbps e um débito mínimo de upload de 3 Mbps.
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 o valor mínimo de tráfego mensal a ser incluído na oferta associada à tarifa social
de acesso à Internet em banda larga deve ser de 30 GB.

A Entidade reguladora considerou justificar-se efectuar uma reponderação dos
elementos já considerados no sentido provável de decisão, promovendo o aumento dos
atributos associados à tarifa social, nomeadamente, permitindo a todos os elementos de
um agregado familiar terem acesso ao conjunto mínimo de serviços que deve ser
garantido por essa tarifa, com uma experiência satisfatória de utilização do serviço não
condicionando de forma significativa a sua utilização. Estes requisitos visam também
reforçar os objectivos inerentes à política de serviço universal, designadamente a
adopção de medidas que evitem o risco de exclusão social, havendo a necessidade de
garantir condições a ser aplicáveis na tarifa social que não coloquem os beneficiários
desta oferta numa situação claramente desfavorável face aos restantes utilizadores de
serviços de Internet, permitindo-lhes uma adequada participação na economia e
sociedade digital. Note-se, a este respeito, que já em 2012, na estratégia nacional para
a banda larga, se definiu como objectivo para o acesso básico que, em 2020, toda a
população tivesse ao nível do acesso a uma conexão de banda larga fixa de 30 Mbps.

Refira-se que, não estando em causa uma obrigação de disponibilidade de rede, a
fixação de débitos mais elevados para a tarifa social pode ser prestado com impacto
negligenciável nos prestadores, atendendo a que as infra-estruturas/redes suportam
diferentes valores de débitos sem custos marginais adicionais significativos, uma vez
superado o custo fixo de construção das redes.

Os valores afiguram-se-nos desmarcados da geometria da lei, para além de a entidade
regulatória parecer estar a iludir a realidade:

Quando apresenta a prestação mensal como 5€ à cabeça e, depois,
envergonhadamente entre parêntesis o IVA à razão de 23%, como se o imposto não se
tivesse de adicionar ao montante definido parece estar a cumprir um objectivo ou uma
“estratégia mercadológica ao estilo das vendas em que o preço é de 4,99€, em que os
consumidores lêem 4, mas pagam 5…

Ademais, parece que o montante do impulso inicial não se enquadra nem na letra da lei
nem no seu espírito por dever ser representado por um valor único mensal, por uma
mensalidade definida.

E assim tende a mascarar-se o montante.

Aliás, é patente o facto, já que não começa por se apresentar um tal preço, por elevado,
mas a mensalidade, por mais “moderada”.

O que quer significar que o montante inicial onera mais os que tiverem por pouco tempo
o serviço, por razões de sua conveniência e necessidades próprias, que os mais que se
alonguem no tempo vinculados às empresas de comunicações electrónicas. Como
parece, de resto, elementar.

Aliás (e esta consideração releva para os mais serviços públicos essenciais…), fazer
incidir o Imposto sobre Valor Acrescentado à razão de 23%, como se de um artigo de
luxo se tratasse, é algo de descabido e só num regime com um sistema fiscal
sumamente injusto é que tal se “consente”…

Ademais, tratando-se de uma “tarifa social”, deveria haver neste ponto “benefícios
fiscais” (há benefícios concedidos a quem menos merece porque, circunstancialmente,
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dotados de condições mais que favoráveis nos domínios em que preponderam): a
menos que o governo, ao que parece, dedilhe o anexim “os pobres que paguem a crise”.

O menos que admitir se poderia era que houve isenção fiscal para os economicamente
débeis que acedam ao serviço universal da internet, como forma de acomodação numa
Sociedade Digital, de todo não talhada para os deserdados da fortuna, menos ainda
com estes arremedos de duvidosa eficácia e justiça fiscal…

Claro que o mundo não é perfeito! Menos ainda quando se pinta das cores de uma
Sociedade Digital para abastados e os que lhes seguem na peugada!
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