
                                                                                                          
 
 

A TANE ESTÁ ATIVA NO O SEU PAPEL DE REPRESENTAR OS CONSUMIDORES NOS 

PROCESSOS DE RESOLUÇÃO DOS SEUS PROBLEMAS 

Dili 01-10-2019 

A associação de defesa dos consumidores de Timor-Leste - TANE atuou recentemente em 

representação dos consumidores, com os recursos disponíveis, para tentar resolver vários problemas 

que lhe foram apresentados. De entre as intervenções da TANE, destacam-se duas ações junto das 

operadoras de telecomunicações e uma ação junto de um fornecedor de serviços de TV. 

No dia 24 de abril de 2019, a TANE solicitou uma audiência ao CEO da Telemor, com o objetivo de pedir 

esclarecimentos sobre uma queixa apresentada à TANE por um consumidor. Ao mesmo tempo, a TANE 

denunciou o assunto à ANC (Autoridade Nacional das Comunicações), como entidade reguladora das 

telecomunicações. O reclamante apresentou dados relativamente ao que considera serem 

irregularidades do serviço do pacote de net ilimitada. No dia 17 de maio de 2019, cerca de um mês 

depois do pedido de audiência, a equipa da TANE foi convocada pela Telemor para uma reunião. Nesta 

reunião, o CEO, a jurista e os diretores da Telemor reconheceram o erro e agradeceram à TANE pela sua 

ação, que pôde, desta forma, ajudar a descobrir as falhas da operadora de telecomunicações e permite 

que a operadora possa esforçar-se no sentido de melhorar os seus serviços e prestar melhor serviço aos 

clientes. 

Deu entrada na sede da TANE uma reclamação, por parte de um consumidor, relativa à operadora de 

telecomunicações Timor Telecom (TT). O reclamante explicou ao gabinete de apoio aos consumidores da 

TANE que adquiriu um PowerBank numa loja da TT, tendo verificado mais tarde, já em casa, que o 

mesmo produto estava em más condições. O cliente dirigiu-se depois a uma loja da TT, onde apresentou 

queixa, mas sem resultados. A TANE tomou a decisão de enviar uma carta à TT a explicar o sucedido. A TT 

respondeu à TANE, informando que, na sequência da exposição, tinha já contactado o reclamante para 

resolver o problema. O facto de a TANE receber uma resposta por parte da TT já é uma conquista para os 

consumidores, porque a TT reconheceu o problema e tomou medidas para resolver a situação, 

contactando o reclamante diretamente. 

Depois de receber várias queixas, e de ter observado também muitas reclamações dos clientes nas redes 

sociais, relativas à prestação de serviço de uma das operadoras de TV, a TANE dirigiu uma carta, no dia 17 

de setembro de 2019, ao fornecedor de serviços de TV ETO Telco, para chamar a atenção à operadora 

relativamente ao cumprimento dos contratos e aos prazos estipulados pela lei. Neste contacto, a TANE 

recomendou à operadora que cumpra a lei e respeite os direitos dos consumidores. Apesar de o processo 

estar ainda por concluir, a ETO Telco mostrou-se mais uma vez disponível para analisar o problema e 

tentar resolver os problemas apresentados pelos seus clientes. 

Estas intervenções, num momento em que a TANE ainda está em fase de instalação e sem a sua 

capacidade total instalada, provam que vale apena de agir para o bem de todos, em defesa dos direitos 

dos consumidores. 
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