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760 100 100 - 760 200 100 – 760 200 300: 
o assédio como tónica

Bolsa magra a que ali-
menta a farta bolsa das te-
levisões.
Bolsa magra a dos deser-

dados da fortuna que se
deixam enredar em tais
teias.
Bolsa magra a dos apo-

sentados, reformados, de-
sempregados, na doce ilu-
são de que do fantástico
bolo algo lhes tocará.
Bolsa magra a de consu-

midores economicamente
débeis que ante a pressão
dos apresentadores não re-
sistem e se descontrolam à
cata de um “prémio tenta-
dor”.
Faturas fartas a queimar

a bolsa e a vazá-la dos ma-
gros cobres que mal a for-
ram.
Surpresas quando os

montantes, aparentemente
simbólicos, crescem des-
mesuradamente… e atin-
gem somas impressionan-
tes. E afetam o pão de
quem mal tem para o fa-
relo.

E abundam as reclama-
ções amiúde apresentadas
perante determinadas enti-
dades. Normalmente sem
sequência. Já que se sen-
tem de mãos atadas sem
saber que voltas dar à ta-
buada das faturas dos tele-
fones.
Já suscitámos, por mil

vezes, a questão à Direção-
Geral do Consumidor, à En-
tidade Reguladora da
Comunicação Social, ao
Provedor de Justiça, à Ins-
peção de Jogos.
Há tempos noticiaram os

media:
“No ecrã há números de

telefone em tamanho gi-
gante ao lado de uma
quantia elevada de euros
que é um prémio em cartão
ou em ouro. Os apresenta-
dores apelam, à exaustão,
aos espetadores para liga-
rem para um número de te-
lefone iniciado por 760; por
vezes estão a encher dis-
curso durante minutos se-
guidos com as supostas

maravilhas que se pode
fazer com o prémio – para
compensar o desemprego,
pagar escola dos filhos, en-
cher a despensa. Mas para
a ERC – Entidade Regula-
dora para a Comunicação
Social são “ações engano-
sas” e “práticas comerciais
agressivas”, de acordo com
uma proposta de delibera-
ção que o regulador tem
em cima da mesa para dis-
cutir. E só não declara que
estes concursos violam a lei
do jogo, porque as suas
competências não lho per-
mitem.”
A ERC aplicou em feve-

reiro de 2016, ao que pa-
rece, coimas à RTP, à SIC e à
TVI.
A situação, porém, per-

siste. Com invulgar intensi-
dade…
E é de assédio que se

trata.
Assédio: vocábulo de ori-

gem controversa, oriundo
provavelmente do latim ab-
sedius – assento, lugar – ou

do latim obsidium – cerco,
cilada –, consolidado no
latim vulgar adsedium – si-
tuar-se à frente, cercar, não
se afastar – tem como signi-
ficado hoje em dia a insis-
tência de alguém para que
se faça algo que, em ver-
dade, não se deseja.
Assédio é, com maior

propriedade, segundo os
dicionários, “insistência
impertinente, perseguição,
sugestão ou pretensão
constantes em relação a al-
guém.”
E assediar significa per-

seguir com propostas, su-
gerir com insistência; ser
inoportuno ao tentar obter
algo; molestar; abordar sú-
bita ou inesperadamente.
É vulgar ouvir-se falar de

assédio no plano sexual,
como no moral. A figura
surge agora, sob novos in-
fluxos, no domínio do di-
reito contratual do
consumo com absoluta
pertinência e justificação.
Como surgira já no plano

da proibição da discrimina-
ção, mormente com refle-
xos na esfera negocial, pela
Lei 14/2008, de 12 de
março, resultado, aliás, da
Diretiva 2004/113, de 13 de
dezembro, que o define
assim: “todas as situações
em que ocorra um compor-
tamento indesejado,rela-
cionado com o sexo de uma
dada pessoa, com o obje-
tivo ou o efeito de violar a
sua dignidade e de criar um
ambiente intimidativo,
hostil, degradante, humi-
lhante ou ofensivo”.
E o assédio tem como

consequência quer a inva-
lidade do negócio jurídico
de que se trata, como a
aplicação de coimas que
podem atingir, como no
caso, os 44 891,81€.
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