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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Declaração de Retificação n.º 25/2022

Sumário: Retifica a Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, que aprova a Lei das Comunicações Ele-
trónicas, transpondo as Diretivas 98/84/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/1972, alterando 
as Leis n.os 41/2004, de 18 de agosto, e 99/2009, de 4 de setembro, e os Decretos-
-Leis n.os 151 -A/2000, de 20 de julho, e 24/2014, de 14 de fevereiro, e revogando a Lei 
n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, e a Portaria n.º 791/98, de 22 de setembro.

Retifica a Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, que aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas, transpondo as Dire-
tivas 98/84/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/1972, alterando as Leis n.os 41/2004, de 18 de agosto, e 99/2009, de 
4 de setembro, e os Decretos -Leis n.os 151 -A/2000, de 20 de julho, e 24/2014, de 14 de fevereiro, e revogando 
a Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, e a Portaria n.º 791/98, de 22 de setembro.

Para os devidos efeitos, observado o disposto no n.º 2 do artigo 115.º do Regimento da 
Assembleia da República, declara -se que a Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, que aprova a Lei 
das Comunicações Eletrónicas, transpondo as Diretivas 98/84/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/1972, 
alterando as Leis n.os 41/2004, de 18 de agosto, e 99/2009, de 4 de setembro, e os Decretos -Leis 
n.os 151 -A/2000, de 20 de julho, e 24/2014, de 14 de fevereiro, e revogando a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
fevereiro, e a Portaria n.º 791/98, de 22 de setembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 157, de 16 de agosto de 2022, saiu com as seguintes incorreções, que assim se retificam:

No n.º 3 do artigo 10.º, onde se lê:

«3 — A Portaria n.º 1473 -B/2008, de 17 de dezembro, mantém -se em vigor até à sua revoga-
ção pela portaria a que se referem os artigos 165.º e 166.º da Lei das Comunicações Eletrónicas 
aprovada em anexo à presente lei.»

deve ler -se:

«3 — A Portaria n.º 1473 -B/2008, de 17 de dezembro, mantém -se em vigor até à sua revoga-
ção pela portaria a que se referem os artigos 167.º e 168.º da Lei das Comunicações Eletrónicas 
aprovada em anexo à presente lei.»

No n.º 5 do artigo 138.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada em anexo, onde 
se lê:

«5 — O consumidor pode exercer os direitos de cessação do contrato previstos no artigo 137.º 
e no presente artigo através de plataforma eletrónica criada para o efeito, gerida pela Direção -Geral 
do Consumidor (DGC).»

deve ler -se:

«5 — O consumidor pode exercer os direitos de cessação do contrato previstos no artigo 136.º, 
no artigo anterior e no presente artigo através de plataforma eletrónica criada para o efeito, gerida 
pela Direção -Geral do Consumidor (DGC).»

Assembleia da República, 10 de outubro de 2022. — O Secretário -Geral, Albino de Azevedo 
Soares.
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