
            

 
 
 
 
 
 

Foi publicada no dia 20 de maio, a Lei n.º 29/2021, de 20 de 

maio, que aprovou a suspensão excecional e temporária dos 

contratos de fornecimento de serviços essenciais no contexto 

da pandemia da doença provocada pela Covid – 19. 

Reconhecidas as dificuldades económico-financeiras e a 

situação de crise empresarial provocada pela pandemia bem 

como a necessidade de tutelar a posição das entidades sujeitas 

a encerramento enquanto medida de controlo da pandemia, a 

referida lei, concede, ainda que a título excecional, a 

possibilidade de ser requerida a suspensão de contratos de 

fornecimento de serviços considerados essenciais. 

Estão assim abrangidos por este regime os contratos de 

fornecimento de energia, água, comunicações eletrónicas e 

gás. 

O pedido de suspensão do contrato deve ser efetuado mediante 

requerimento próprio, cujo modelo foi aprovado no final do mês 

de maio pelas respetivas Entidades Reguladoras (diga-se, 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Entidade 

Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos e Autoridade 

Nacional de Comunicações) e carece do preenchimento de 

requisitos relacionados quer com a legitimidade do requerente 

quer com a sua situação empresarial. 

Em termos de legitimidade, esta prorrogativa, é concedida, 

quer aos empresários a título individual quer às pequenas 

e microempresas, desde que, a sua situação empresarial o 

justifique. 

Ou seja, esta prorrogativa pressupõe a existência de uma 

quebra de faturação igual ou superior a 25% no mês civil 

completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o 

pedido de suspensão face ao mês homólogo do ano 

antecedente ou do ano de 2019, ou face à média mensal dos 

seis meses antecedentes a esse mesmo período, existindo 
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especificidades para as entidades cuja atividade se tenha 

iniciado à menos de vinte e quatro meses. 

O requerimento de suspensão deve ser apresentado com a 

antecedência mínima de quinze dias e produzirá efeitos no 

primeiro dia do mês subsequente (ao pedido).  

De referir que a suspensão dos contratos de fornecimento 

perdurará por um limite máximo de sessenta dias não sendo 

admitida a sua extensividade, salvo se, se mantiver a medida de 

encerramento promovida por entidade administrativa ou 

determinação legal além desse período.  

No período de suspensão do contrato ficam as partes 

desoneradas do cumprimento das obrigações advenientes do 

mesmo sendo o contrato retomado nos exatos termos em 

que foi celebrado após o término da requerida suspensão. 

O eventual período de fidelização do contrato é igualmente 

suspenso e por isso retomará a sua contagem aquando do 

levantamento da suspensão do contrato de fornecimento 

previamente requerida. 

A fiscalização das normas da referida Lei é da competência das 

respetivas Entidades Reguladoras bem como da ANACOM e a 

violação das mesmas constitui contraordenação muito grave 

punível com coima a determinar nos termos do artigo 32.º da Lei 

n. º9/2013, de 28 de janeiro no caso do setor energético e de gás 

natural, e constitui também contraordenação punível coima a 

determinar nos termos do artigo 113.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro no caso das comunicações eletrónicas. 
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