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Decisão 

Retificação do Regulamento de alteração do Regulamento n.º 58/2005, de 18 

de agosto (Regulamento da Portabilidade), bem como do relatório da 

correspondente consulta pública 

 

Por decisão de 13.04.2018, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou 

o Regulamento de alteração do Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto (Regulamento 

da Portabilidade) – doravante Regulamento, bem como o relatório da correspondente 

consulta pública.  

Tendo sido identificados três manifestos erros materiais no texto dos referidos 

Regulamento e relatório, torna-se necessário proceder à retificação dos mesmos, nos 

termos do artigo 174.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Com efeito, na página 12 do relatório refere-se que “(…) definiram-se 4 janelas de 

portabilidade de três horas, consecutivas no período entre as 8 e as 23 horas, com 1 hora 

de intervalo. As janelas de portabilidade ficam assim definidas da seguinte forma: 8h-11h, 

12h-15h, 16h-19h e 20h-23h”. A referência às 8 horas de início da primeira janela de 

portabilidade consta também das conclusões do relatório1. 

No entanto, na redação alterada da alínea m) do artigo 2.º, constante da página 13 do 

relatório e introduzida quer no Regulamento quer no anexo que contém a sua republicação, 

detetou-se o seguinte no destaque ora assinalado: 

“«Janela de portabilidade» - período de três horas consecutivas, durante o qual 

ocorre a portabilidade ou alteração de NRN, estabelecido entre as 9 e as 23 horas. 

Existem quatro janelas de portabilidade definidas: das 8 às 11, das 12 às 15, das 

16 às 19 e das 20 às 23 horas”. 

                                                            
1 Página 53: “Na definição de janela de portabilidade, a ANACOM eliminou a flexibilização total 
dessa janela, ajustando-a de forma a englobar o período compreendido entre as 8 e 23 horas 
durante o qual são definidas quatro janelas de 3 horas, espaçadas com um intervalo de 1 hora entre 
cada uma delas”. 
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Trata-se, obviamente, de um lapso de escrita que constitui um erro material e que, como 

tal, importa retificar.  

Adicionalmente, verificou-se que, na página 27 do relatório, a referência à redação 

alterada no n.º 5 do artigo 12.º contém um lapso de escrita, na indicação das horas 

fixadas para a transmissão do pedido eletrónico de portabilidade, que importa retificar, 

na medida em que este prazo não foi nem se pretende que seja objeto de alteração. 

Este mesmo lapso consta da referida disposição do Regulamento e do anexo que 

contém a sua republicação, a saber:  

“5 - O pedido de portabilidade, simples ou coerente, é transmitido pelo PR ao PD, 

por via eletrónica - pedido eletrónico de portabilidade - com a indicação de uma 

janela e dia, devendo a transmissão ser efetuada com uma antecedência mínima 

de 12 horas que decorram de forma seguida em dias úteis relativamente à janela 

indicada.”. 

Foi ainda detetado um evidente lapso de escrita na norma de entrada em vigor, 

constante do artigo 6.º do Regulamento de alteração do Regulamento da Portabilidade, 

dado que na alínea a) do seu n.º 1 se remete para a alínea f) do n.º 6 do artigo 7.º 

quando só se pode remeter para a alínea f) do n.º 7 do artigo 7.º - o n.º 6 deste artigo 

não contém alíneas. 

Assim, ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do artigo 26.º dos seus Estatutos, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, e nos termos do artigo 174.º do Código do 

Procedimento Administrativo, o Conselho de Administração da ANACOM deliberou: 

1. Retificar a redação da alínea m) do artigo 2.º do Regulamento de alteração do 

Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto (Regulamento da Portabilidade), do 

respetivo anexo de republicação, bem como a referência à mesma que consta da 

página 23 do relatório da correspondente consulta pública, devendo em todos os casos 

ler-se o seguinte, no destaque assinalado: 

“m) «Janela de portabilidade» - período de três horas consecutivas, durante o 

qual ocorre a portabilidade ou alteração de NRN, estabelecido entre as 8 e as 

23 horas. Existem quatro janelas de portabilidade definidas: das 8 às 11, das 

12 às 15, das 16 às 19 e das 20 às 23 horas”. 
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2. Retificar a redação do no n.º 5 do artigo 12.º do Regulamento de alteração do 

Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto (Regulamento da Portabilidade), do 

respetivo anexo de republicação, bem como a referência à mesma que consta da 

página 27 do relatório da correspondente consulta pública, devendo em todos os casos 

ler-se o seguinte, no destaque assinalado: 

 

“5 - O pedido de portabilidade, simples ou coerente, é transmitido pelo PR ao 

PD, por via eletrónica - pedido eletrónico de portabilidade - com a indicação de 

uma janela e dia, devendo a transmissão ser efetuada com uma antecedência 

mínima de 24 horas que decorram de forma seguida em dias úteis 

relativamente à janela indicada.”. 

 

3. Retificar a redação da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento de alteração do 

Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto (Regulamento da Portabilidade), devendo 

ler-se o seguinte: 

“a) Das alíneas f) e g) do n.º 7 do artigo 7.º e dos artigos 21.º e 22.º que entram 

em vigor 3 meses a contar da mesma data.”. 

 

Lisboa, 19 de abril de 2018. 


