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REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO, 

DA ECONOMIA E TRANSiÇÃO DIGITAL 


Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de S. Exa. 

o Secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares 
Dra . Catarina Gamboa 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA E: 1490 
(ver CO'hO superi r direir " 

ASSUNTO: 	 Pergunta n. o 11 5 3/XIV 12a 


Tarifa social de acesso a serviços de internet 


Em resposta à Pergunta n.o 1153/XIVI2.", de 02-02-2021 , formulada pelos senhores Deputados do Grupo 

Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me S. Exa. o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital de 

informar V. Exa. o seguinte: 

Importa começar por referir que a criação da tarifa social de acesso a serviços de internet , enquanto 

ferramenta essencial à diminuição ou mesmo eliminação de situações de desigualdade e discriminação no 

acesso à internet, constitui um dos grandes suportes à transição digital. Nesse sentido, o Governo 

encontra-se já a trabalhar na iniciativa legislativa que suportará a criação desta tarifa. 

No que se refere ao prazo da sua criação, prevê-se que a mesma se encontre criada até final do corrente 

ano. 

No que respeita ao universo de potenciais beneficiários e respetivos critérios de elegibilidade, descontos 

e formas de financiamento desta medida, cumpre referir que o Governo, conforme acima mencionado, 

ainda se encontra a desenvolver a iniciativa legislativa que servirá de base à criação da tarifa social de 

acesso à internet. Não obstante, prevê-se que as soluções sejam idênticas às que se aplicam relativamente 

à tarifa social de energia e de água. 

Com os melhores cumprimentos , 

~J' O Chefe do Gabinete 

Gonçalo Hogan 
Chefe do Gabinete em substituiçãoP+~i}- Ministro de Estado, da Economia 

e da Transição Digital 
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