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1. Enquadramento 

Decorridos quatro anos sobre a última alteração do Regulamento da Portabilidade1, a 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) considerou necessário e oportuno rever 

alguns aspectos do regime da portabilidade, pelo que, por deliberação de 4 de agosto de 

2016, aprovou o início do procedimento de elaboração de um regulamento de alteração do 

citado Regulamento2, tendo publicitado o respetivo anúncio, para apresentação de 

contributos, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo.  

Ponderado o teor dos contributos então recebidos, a ANACOM aprovou, por deliberação 

de 5 de junho de 20173, o projeto de regulamento de alteração do Regulamento da 

Portabilidade (doravante projeto de regulamento), o qual, nos termos do disposto no artigo 

10.º dos seus Estatutos4 e dos artigos 98.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, foi submetido ao devido procedimento de consulta regulamentar, a decorrer 

pelo período de 30 dias úteis, mediante publicação no site institucional da ANACOM e na 

2.ª Série do Diário da República (Aviso n.º 7175/2017, publicado em 28 de junho de 20175). 

O prazo da referida consulta foi, posteriormente, prorrogado6 por um período de 8 dias 

úteis, pelo que a mesma terminou em 22 de agosto de 2017, tendo sido recebidas, em 

tempo, as pronúncias das seguintes entidades: 

 Ar Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (Ar Telecom); 

 Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL); 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

 IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A. (IP Telecom); 

 MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

 NOS Comunicações, S.A., em seu nome e em nome das suas participadas NOS 

Madeira Comunicações, S.A. e NOS Açores Comunicações, S.A. (NOS); 

                                                           

1 Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto, alterado, republicado e renumerado pelo Regulamento n.º 87/2009, de 18 de 
fevereiro, alterado pelo Regulamento n.º 302/2009, de 16 de julho, e posteriormente alterado e republicado pelo Regulamento 
n.º 114/2012, de 13 de março. 
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392353. 
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411364.  

4 Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março. 

5 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413028. 
6 Por deliberação de 4 de agosto de 2017, disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1415470, publicada 
na 2.ª Série do Diário da República (Aviso n.º 10191/2017, de 4 de setembro) disponível em: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1416635 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392353
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411364
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413028
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1415470
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1416635
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 Onitelecom – Infocomunicações, S.A. e NOWO - Communications, S.A. 

(ONI/NOWO); 

 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone). 

O presente relatório apresenta uma síntese das posições manifestadas pelas entidades 

acima indicadas, bem como o entendimento da ANACOM sobre as mesmas e que 

fundamenta as opções tomadas na versão final do regulamento de alteração do 

Regulamento da Portabilidade. 

Atento o carácter sintético deste documento, a sua análise não dispensa a consulta das 

referidas pronúncias, as quais serão disponibilizadas no site institucional da ANACOM, 

www.anacom.pt, em simultâneo com este relatório. 

O presente relatório e os respetivos fundamentos, fazem parte integrante da decisão final. 

2. Análise e entendimento 

2.1. Apreciação genérica do projeto de regulamento 

As respostas recebidas da DECO, MEO, Vodafone, Ar Telecom, APRITEL, NOS e 

ONI/NOWO denotam uma concordância com a maioria das medidas introduzidas no 

projeto de regulamento, em particular com a simplificação dos processos relativos à troca 

de documentação e a redefinição do conceito de portabilidade indevida, que são 

consideradas positivas e benéficas tanto para os operadores como para os consumidores. 

No entanto, são também referidos aspectos específicos que, no seu entendimento, devem 

ser ponderados pelo impacto económico, operacional e administrativo que representam. 

A NOS realça, numa perspetiva global, que o projeto endereça as principais preocupações 

que as atuais regras de portabilidade suscitam e apresenta um movimento bastante 

positivo e equilibrado no sentido da agilização e simplificação do processo de portabilidade, 

sem colocar em causa a segurança do mesmo e os interesses dos consumidores. 

Considera ainda positivo que o regulador tenha incluído neste projeto de regulamento 

alterações relacionadas com a metodologia de validação dos pedidos de portabilidade, 

uma vez que a taxa de rejeições no serviço telefónico móvel (doravante «STM») rondou, 

entre 2011 e 2017, os 20%, com as denúncias de contratos e com o envio de 

documentação do prestador recetor (PR) para o prestador doador (PD).  

http://www.anacom.pt/
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Por último, a NOS considera ainda que a evolução do regulamento deverá ser mais 

dinâmica e não estar dependente de alterações de 5 em 5 ou de 8 em 8 anos, entendendo 

que haverá espaço para a Comissão de Acompanhamento tratar, de uma forma mais 

sistemática e atempada, determinadas matérias e, na forma de recomendações, fazê-las 

integrar no regulamento. 

A MEO partilha da mesma opinião ao considerar que a simplificação de processos e de 

procedimentos da portabilidade que o projeto de regulamento introduz é, em termos gerais, 

benéfica, tanto para os clientes como para os operadores, porque facilita o respetivo 

processo e procura limitar as situações de portabilidade indevida e, consequentemente, o 

acionamento do regime de compensações entre empresas. A empresa salienta, também, 

que muitas das alterações projetadas implicam desenvolvimentos de sistemas de 

informação, o que trará custos acrescidos para as empresas, num momento em que estas 

já se encontram a realizar um esforço relevante na implementação de diversas alterações, 

em consequência da regulamentação que tem sido aprovada. 

A ONI/NOWO refere, no mesmo sentido que a MEO, que algumas das projetadas 

alterações ao regulamento podem apresentar custos de desenvolvimento e impactos 

operacionais elevados, existindo alguns pontos que carecem de melhor clarificação. 

Já a Vodafone considera que a proposta de revisão do regulamento tem espaço de 

progressão no âmbito da portabilidade, nomeadamente, atendendo à evolução verificada 

no mercado que é cada vez mais convergente e com subscrições de ofertas multiple play 

ou pacote de serviços, conforme evidenciado pelos relatórios trimestrais da ANACOM. 

A IP Telecom, por seu lado, discorda das alterações propostas (especificamente no 

tocante à proposta de redução do tempo de resposta ao pedido de portabilidade, ao 

alargamento da janela de portabilidade e à introdução do código de validação da 

portabilidade) e considera que a “ausência (de operadores como a IP Telecom) do mercado 

de grande consumo tornaria, na prática, inconsequente a observância estrita do normativo 

agora proposto por irrelevância das eventuais vantagens concedidas aos clientes, 

configurando um custo-benefício injustificável”. 

A DECO, a única entidade representativa dos consumidores a responder à consulta, 

considera que a maioria das medidas introduzidas são positivas, uma vez que podem 

possibilitar um fluxo mais rápido na execução do procedimento da portabilidade. Contudo, 
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mostra-se insatisfeita com a inversão da regra, atualmente estabelecida, para a 

disponibilização do anúncio online.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a concordância com a maioria das medidas preconizadas, sendo que 

os comentários na especialidade são analisados no ponto 2.2. do presente relatório. 

Em todo o caso, esta Autoridade evidencia que com as projetadas alterações e 

preservando o direito fundamental dos assinantes à portabilidade do seu número, pretende 

simplificar os processos, em particular o pedido eletrónico de portabilidade. 

Neste sentido, a ANACOM propõe a introdução de um código de validação a disponibilizar 

pelos prestadores aos seus assinantes, por considerar que o mesmo permitirá, por um 

lado, facilitar o preenchimento de informação e a recolha de dados do assinante 

necessários para a colocação do pedido eletrónico de portabilidade e, por outro, potenciar 

o aumento da taxa de sucesso da portabilidade e, consequentemente, reforçar os 

interesses e direitos dos cidadãos. 

Não pode, assim, a ANACOM considerar que a existência de prestadores de serviços 

telefónicos, como a IP Telecom, que não endereçam o segmento de grande consumo seja 

fundamento para, em prejuízo dos consumidores, não fazer evoluir o processo de 

portabilidade, o qual assume um papel fundamental na promoção da concorrência na oferta 

de serviços de comunicações eletrónicas que incluem serviços telefónicos no mercado 

nacional. 

Não obstante os impactos iniciais que a criação do referido código é suscetível de introduzir 

ao nível de procedimentos e, eventualmente, dos custos dos operadores, esta Autoridade 

considera que a sua implementação apresenta benefícios, desde logo em termos 

operacionais, que justificam a sua adoção. 

Quanto à alteração preconizada na audição do anúncio de portabilidade atualmente 

existente, no sentido de passar a ser apenas disponibilizado a pedido dos interessados, 

entende-se que, apesar da divergência de posições assumidas, por um lado, pela DECO 

e, por outro lado, pelos operadores e APRITEL, a proposta da ANACOM é adequada e 

proporcional, na medida em que garante que os assinantes, em particular de serviços 

telefónicos sem tarifário flat rate associado, não perdem a faculdade de manter o anúncio, 
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como também se evita a audição indesejada do referido anúncio por assinantes mais 

informados ou por parte daqueles que disponham de um plafond de minutos em chamadas 

para todas as redes incluídas no seu plano tarifário. 

Quanto à sugestão da NOS, relativa à intervenção da Comissão de Acompanhamento, a 

ANACOM reconhece que a mesma pode assumir um papel relevante e benéfico na 

evolução do Regulamento da Portabilidade e da Especificação de portabilidade e, como 

tal, irá propor que na agenda das reuniões daquela Comissão esta matéria seja 

oportunamente debatida. 

2.2. Apreciação específica do projeto de regulamento 

 Artigo 1.º - Objeto e âmbito 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 2.º - Definições e abreviaturas 

2.2.2.1. Comentários recebidos 

Artigo 2.º, n.º 1, alínea d) «Código de validação da portabilidade» 

A ONI/NOWO refere que a implementação e os desenvolvimentos associados ao «Código 

de validação da portabilidade (CVP)» irão trazer “significativas alterações de processo e 

sistemas” e, consequentemente, custos associados. 

Sublinha que os operadores terão que introduzir diversas alterações nos seus sistemas, 

nomeadamente de billing e de gestão de informação, considerando que a disponibilização 

desta informação/código através de meios distintos, suscita diversas questões 

relacionadas com a geração, o registo e a gestão do ciclo de vida do código, havendo 

também o risco de operadores distintos gerarem o mesmo CVP. 

Por sua vez, a NOS considera que o procedimento baseado no CVP, proposto no projeto 

de regulamento, vem simplificar consideravelmente o pedido eletrónico de portabilidade. 

A MEO propõe a substituição da conjunção cumulativa “e” por uma disjuntiva “ou” em 

“prestador detentor e doador”, uma vez que o prestador detentor pode não coincidir com o 

prestador doador. 
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Sobre esta matéria são apresentados outros aspectos na análise ao artigo 12.º-A infra, 

específico sobre esta matéria. 

Artigo 2.º, n.º 1, alínea o) «Janela de portabilidade» 

No que se refere à flexibilização do uso da «janela de portabilidade», a ONI/NOWO entende 

que a proposta apresentada permite submeter pedidos a qualquer hora do dia, entre as 9 

e as 23 horas, com um período de 3 horas para a conclusão da portabilidade, considerando 

tratar-se assim de um regime contínuo de portabilidade. Entende, por isso, que esse regime 

“não é, nem benéfico nem possível neste momento, uma vez que requereria alteração de 

todos os processos e sistemas associados, assim como a alocação de equipas de 

tratamento de processos exclusivas por ser necessário reagir em modo contínuo”. 

Considera ainda que “esta alteração irá ter uma carga administrativa e de recursos na 

operação diária que a torna incomportável face aos custos associados à sua 

implementação”. 

A IP Telecom discorda da proposta de alargamento da janela de portabilidade, mais 

concretamente, com a sua extensão noturna até às 23 horas, por obrigar a um acréscimo 

interno de meios que considera desproporcionado para a sua natureza de operador de 

comunicações de voz em local fixo de pequena dimensão. 

A MEO responde no mesmo sentido da IP Telecom, referindo “que o alargamento da janela 

de portabilidade até às 23 horas implica a realização de tarefas manuais fora do horário 

normal de trabalho”, o que determinará custos acrescidos significativos, tal como a 

configuração manual de comutadores, especificamente de configurações de DDI, pelo que 

propõe a manutenção das atuais 3 janelas de portabilidade. Caso a sua proposta não seja 

acolhida na versão final do Regulamento, refere que o custo acrescido com portabilidades 

fora do horário normal de trabalho não poderá deixar de ser refletido entre operadores, 

nomeadamente em sede de acordos de interligação. 

Por sua vez, a NOS indica que esta proposta de alteração é positiva, por permitir uma maior 

eficiência na gestão dos pedidos de portabilidade e na acomodação das diferentes 

necessidades de diferentes clientes. Faz, todavia, uma proposta alternativa, no caso de se 

pretender janelas fixas, alargando o período inferior para as 8 horas, de modo a permitir a 

criação de 5 janelas de portabilidade justapostas. 

A Vodafone entende que os intervalos de tempo possíveis para o agendamento da 
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portabilidade abrangem todo o horário útil, não se justificando o esforço técnico e financeiro 

da proposta da ANACOM. Contudo, caso seja necessária a definição de janelas de 

portabilidade até às 23 horas, a Vodafone propõe a existência de quatro janelas, com 1 

hora de intervalo entre janelas: 8h-11h, 12h-15h, 16h-19h e 20h-23h. 

A MEO refere, remetendo para comentário específico apresentado mais adiante no artigo 

17.º, a necessidade de reintroduzir a definição de «gama una e indivisível», uma vez que 

considera que a possibilidade de desagregação de gamas é inadequada. 

A Vodafone indica que o Regulamento deverá continuar a prever a submissão de pedidos 

de portabilidade simples e como tal esta definição deverá ser mantida neste artigo. 

2.2.2.2. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM reconhece que a introdução de um novo processo de validação do pedido 

eletrónico de portabilidade, através do CVP, requer adaptações nos sistemas dos 

prestadores de serviços e nos sistemas da Entidade de Referência, razão pela qual foi 

previsto um prazo alargado para a entrada em vigor destes mecanismos. 

Para esta Autoridade, o novo método de validação trará vantagens significativas aos 

assinantes e à eficiência de todo o processo, na medida em que passa a ser apenas 

necessária a disponibilização, pelo assinante ao PR, do CVP do número que se pretende 

portar, sendo este essencial à verificação da legitimidade de um pedido de portabilidade 

de número. Acresce que este método representa ainda uma simplificação significativa do 

processo de validação automática dos pedidos eletrónicos de portabilidade. Ou seja, 

estima-se que o custo de investimento associado à adaptação dos sistemas será 

compensado pela eficiência da operação, nomeadamente da simplificação da validação do 

pedido de portabilidade, do preenchimento do pedido eletrónico de portabilidade pelo PR, 

da validação deste pedido eletrónico pelo PD e ainda pela redução do número de pedidos 

eletrónicos de portabilidade indevidamente rejeitados e, consequentemente, dos custos de 

nova submissão de pedidos eletrónicos e de tratamento de reclamações. 

Assim, considerando que esta alteração trará, após a sua implementação, economias 

significativas, a médio e longo prazo, dos custos operacionais atualmente cometidos aos 

prestadores de serviços com obrigações de portabilidade, a ANACOM entende dever 

manter este novo método de validação,  sendo expectável que esta alteração induzirá a 

diminuição das rejeições dos pedidos eletrónicos de portabilidade, e, como tal, terá impacto 
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positivo nos assinantes, designadamente na perceção que os mesmos têm da 

portabilidade, em particular, e do processo de mudança de operador, no geral. 

Relativamente à definição do CVP, a ANACOM partilha das preocupações expostas pela 

NOS propondo por isso que a geração do CVP seja feita de forma a permitir que o PR 

possa dispor de informações adicionais sobre o assinante (e.g. identificação, tipo de 

assinante), para minimizar eventuais riscos de ocorrência de portabilidades indevidas nas 

situações apresentadas pela NOS. 

A ANACOM também concorda com a sugestão de alteração da definição do CVP proposta 

pela MEO, uma vez que a geração do CVP deve ser feita pelo PD (enquanto prestador 

detentor ou doador). 

Quanto à flexibilização da janela de portabilidade e ao respetivo alargamento das 21h para 

as 23h, que mereceu acolhimento positivo por parte da NOS, a ANACOM nota que 

pretendia dar resposta a solicitações de determinados clientes, nomeadamente os 

empresariais, que foram veiculadas pelos prestadores à ANACOM no âmbito das 

pronúncias do início do procedimento regulamentar sobre esta matéria, na medida em que 

aqueles alegavam que seria mais vantajoso que a portabilidade fosse realizada fora do 

período de horário normal de trabalho. Nesse sentido, não se entende a posição agora 

assumida pela MEO que na fase inicial do procedimento regulamentar referiu que “(…) o 

tema é merecedor de reflexão, existindo algumas hipóteses que, à partida, teriam 

benefícios evidentes, tal como criar uma janela noturna ou aos sábados, o que se revelaria 

manifestamente interessante para os clientes empresariais, visto as interrupções nas 

comunicações ocorrerem fora dos horários típicos de funcionamento das empresas”, tanto 

mais que não adiantou quais seriam as hipóteses alternativas nem identificou as 

desvantagens associadas à sua proposta.  

As três janelas fixas atualmente existentes limitam a flexibilidade aventada pela MEO e 

pela NOS na fase inicial do procedimento regulamentar, entendendo-se que a previsão de 

janelas adicionais, permite ao PR dispor de uma maior flexibilidade na escolha do período 

de portabilidade em comparação com as atuais três janelas, tendo, nomeadamente, em 

consideração que a transferência efetiva do número deve ocorrer no prazo máximo de um 

dia útil, conforme estabelece o n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na 

sua redação atual, e o Regulamento da Portabilidade. 
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Tudo analisado e reponderado, a ANACOM considera apropriado eliminar a possibilidade 

de existirem janelas sobrepostas, o que conduz à necessidade de se fixar o período durante 

o qual a portabilidade pode efetivamente ocorrer. Assim, clarificando em concreto as 

questões colocadas pela MEO, esclarece-se que se mantém o período de 3 horas 

consecutivas para a janela de portabilidade. 

Neste contexto, reconhecendo-se a relevância dos comentários da Vodafone, 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. 

Note-se que, mantendo o Regulamento da Portabilidade um intervalo entre as janelas de 

portabilidade, a solução adotada vai ao encontro da posição da Vodafone que salienta que 

os intervalos de tempo entre as atuais janelas “revelam-se de extrema importância, uma 

vez que permitem a atualização de informação, a coerência entre sistemas”. 

Quanto aos aspectos referidos pela MEO e pela Vodafone sobre os custos acrescidos 

associados a portabilidades efetuadas na última janela, cumpre referir que é o PR que, no 

pedido eletrónico, indica a janela e o dia, tratando-se por isso de uma opção que decorre 

da liberdade de escolha concedida pelas partes. 

Foi ajustada a definição de pedido coerente, de forma a este poder conter números de 

diferentes tipos. 

Reconhecendo a validade da proposta da Vodafone de manter a definição de pedido 

simples, a ANACOM reintroduz a definição e, consequentemente, altera o n.º 5 do artigo 

12.º tal como se refere mais adiante, indo assim ao encontro das preocupações 

manifestadas pela empresa quanto à existência de dois tipos de pedidos de portabilidade 

(que constam, aliás, da Especificação de portabilidade, no seu anexo II). 

Relativamente à reintrodução da definição de “gama una e indivisível”, proposta pela MEO, 

remete-se para a análise específica do artigo 17.º. 

Foi ainda alterada a definição de área geográfica de numeração por forma a permitir a 

existência de mais do que um de código por área geográfica, situação que se verifica 

atualmente na área geográfica de Braga. 
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Em conclusão, a redação das alíneas a), d), o), p) e q) do artigo 2.º é adaptada nos termos 

agora assinalados: 

a) «Área geográfica de numeração» - cada uma das zonas do território português 

identificada por um código códigos de acesso próprio próprios do PNN 

d) «Código de validação da portabilidade» - identificador gerado de acordo com o formato 

definido no anexo II da Especificação de portabilidade que permite ao prestador doador e 

ou detentor identificar univocamente o assinante e o(s) seu(s) número(s) para efeitos de 

portabilidade; 

o) «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; 

p) «Pedido coerente» - um conjunto de pedidos eletrónicos de portabilidade relativos a 

vários números e ou várias gamas de números do mesmo assinante, tratados como um só 

e, consequentemente, portados na mesma janela, abrangendo separadamente podendo 

abranger: (…) 

q) Pedido simples – pedido eletrónico de portabilidade relativo a um único número 

ou gama de números; 

 Artigo 3.º - Âmbito da portabilidade 

2.2.3.1. Comentários recebidos 

A MEO considera que, atendendo à definição de pedido coerente, incluída no n.º 1 da 

alínea q) do Regulamento da Portabilidade, será conveniente clarificar que “os números 

relativos ao serviço de banda larga móvel e de outros serviços (como por exemplo, M2M) 

encontram-se abrangidos nesta alínea”. 

2.2.3.2. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM não pode deixar de relembrar que a portabilidade é uma funcionalidade que 

permite aos assinantes de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 

manter o seu número ou números, no âmbito do mesmo serviço.  
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A portabilidade está assim intrinsecamente associada aos números e não aos serviços, 

pelo que o pedido da MEO não pode ser acolhido. Faz-se notar neste contexto que o 

Regulamento da Portabilidade estabelece as gamas de numeração elegíveis para efeitos 

de portabilidade. 

 Artigo 4.º - Solução de portabilidade 

2.2.4.1. Comentários recebidos 

A ONI/NOWO considera que opção pelo “All Call Query” (ACQ) será adequada.  

A APRITEL e a Ar Telecom consideram que a implementação desta solução tem de ser 

necessariamente enquadrada no calendário da migração para a interligação IP. Estas 

empresas propõem ainda que, relativamente ao encaminhamento de comunicações non-

call related, o Anexo I da Especificação de portabilidade reflita a solução técnica 

encontrada, no início de 2017, no âmbito do grupo de trabalho formado pelos operadores 

e a ANACOM. 

A MEO, salientando que os vários intervenientes estão a trabalhar na implementação da 

interligação IP, refere que a alteração da solução de portabilidade de Query on Release 

(QoR) para ACQ a obrigaria a realizar alterações à sua rede e a suportar custos 

desnecessários. Propõe, assim, que seja contemplado no Regulamento da Portabilidade 

um período de transição, após a respetiva entrada em vigor, que preveja expressamente a 

possibilidade de se manter o método QoR na interligação TDM, até que esteja concluída a 

mudança para a interligação IP com os outros operadores. 

A Vodafone entende que a evolução dos números portados e o estado de maturidade do 

mercado leva à introdução do método ACQ como método único e o mais eficaz, não 

podendo deixar de concordar com a proposta da ANACOM. Considera, contudo, que, 

atendendo a que o ACQ é apenas utilizado por alguns operadores, “tem de ser enquadrado 

com o calendário proposto para a migração IP de forma a garantir uma única, correta 

migração de sistemas e arquiteturas de rede”. No que respeita às comunicações “non-call 

related”, a Vodafone entende que o Anexo I da Especificação de portabilidade deve refletir 

a solução técnica encontrada pelos operadores e regulador (no início de 2017), salientando 

que a referida solução tem como pressuposto o encaminhamento pessoa a pessoa. 
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2.2.4.2. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM reconhece que o calendário que decorre da proposta de alteração ao artigo 

4.º do Regulamento da Portabilidade deve ser, do ponto de vista operacional, alinhado com 

o calendário e prazo do plano de migração para interligação IP7 definido na sequência da 

deliberação relativa ao mercado “grossista de terminação de chamadas na rede telefónica 

pública num local fixo”8. 

Com efeito, entende-se que este alinhamento assegurará uma migração única e mais 

ajustada, evitando que os prestadores tenham que suportar custos desnecessários. Tal 

como refere a MEO, a imposição da utilização do ACQ em momento anterior à migração 

para interligação IP poderia obrigar a alterações ao nível da interligação e da plataforma 

que suporta a portabilidade para a rede fixa em momentos distintos. 

Sendo também esta a posição manifestada pela APRITEL, a ANACOM entende adequado 

rever a sua proposta e, como tal, alargar o prazo de entrada em vigor da solução técnica 

de portabilidade (ACQ), prevista no artigo 4.º. No entanto, esclarece-se que o prazo de 

implementação desta solução técnica é um prazo máximo, pelo que a sua introdução ou 

utilização em momento anterior, está na disponibilidade de cada prestador, notando-se, 

aliás, que a mesma já é usada por alguns prestadores. 

Porém e atendendo a que a portabilidade não se confina às gamas de numeração 

abrangidas pela decisão relativa ao mercado “grossista de terminação de chamadas na 

rede telefónica pública num local fixo”, importa evidenciar que a solução técnica ACQ 

abrangerá toda a numeração objeto de portabilidade, não se descortinando razões para 

dilatar mais o prazo de implementação da referida solução. 

Quanto à solução de encaminhamento para as comunicações non-call related, no contexto 

da portabilidade, a ANACOM concorda que o Anexo I da Especificação de portabilidade 

deve ser alterado para acomodar a solução técnica que resultou das reuniões da Comissão 

de Acompanhamento de portabilidade promovidas especificamente para esse efeito. 

Em conclusão, a migração da solução técnica QoR para ACQ deve ser atempadamente 

preparada pelos prestadores para que a sua implementação e operacionalização ocorra 

                                                           
7 Deliberação de 05.01.2018, disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1426098 

8 Deliberação de 12.11.2016, disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1401579 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1426098
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1401579
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no prazo ora fixado, ou seja, até dois anos contados da publicação do Regulamento de 

alteração do Regulamento da Portabilidade. 

 Artigo 5.º - Princípios e regras gerais 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 7.º - Obrigações do prestador recetor 

2.2.6.1. Comentários recebidos 

A ONI/NOWO considera que a redução para metade do período de informação ao 

assinante da janela de portabilidade, irá diminuir a capacidade de resposta do operador. 

Já a NOS concorda com a alteração do prazo de aviso da janela de portabilidade aos 

clientes, considerando que o período de 12 horas é razoável. 

A Vodafone entende que a redução do prazo de comunicação ao assinante da janela de 

24 para 12 horas está dependente do cumprimento do prazo de resposta do PD ao pedido 

de portabilidade, o qual é igualmente encurtado para 12 horas, pelo que considera que os 

prazos fixados no projeto de regulamento relativos à resposta a um pedido de portabilidade 

(n.º 7 do artigo 12.º) e à comunicação ao assinante da janela de portabilidade (n.º 10 do 

artigo 7.º) devem entrar em vigor no mesmo momento. 

2.2.6.2. Entendimento da ANACOM 

Antes de mais importa relembrar que o atual Regulamento da Portabilidade estabelece que 

o PR deve informar o assinante sobre a janela de portabilidade com uma antecedência 

mínima de 24 horas, devendo a portabilidade ser concretizada no prazo máximo de um dia 

útil, pelo que o PR estará obrigado a informar o assinante sobre a janela de portabilidade, 

praticamente, no instante em que submete o pedido eletrónico de portabilidade. 

Assim, ao permitir que o assinante seja informado da janela de portabilidade com 12 horas 

de antecedência mínima em relação ao momento de concretização da portabilidade (ao 

invés das anteriores 24 horas de antecedência mínima), confere-se ao PR mais tempo para 

informar o assinante. A redução do prazo de antecedência mínima para informar o 

assinante da janela de portabilidade, permite ao PR dispor de informação sobre o pedido 

eletrónico, em particular sobre a aceitação do mesmo pelo PD, no momento em que dá 

cumprimento a esse dever de informação.  
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Assim sendo, não pode esta Autoridade concordar com a posição manifestada pela 

ONI/NOWO, uma vez que a disposição do n.º 10 do artigo 7.º concede mais flexibilidade 

de atuação ao PR, dispondo este de um período adicional de 12 horas em relação ao que 

se encontra atualmente estabelecido para comunicar essa informação ao assinante. Tal 

não impede, no entanto, a ONI/NOWO de continuar a informar os seus clientes com 24 

horas de antecedência, caso nisso encontrem vantagem. 

No que se refere ao comentário da Vodafone sobre a necessidade de entrada em vigor 

simultânea das disposições relativas ao tempo de resposta ao pedido eletrónico (n.º 10 do 

artigo 7.º) e ao prazo de antecedência mínima de comunicação ao assinante sobre a janela 

de portabilidade (n.º 7 do artigo 12.º), a ANACOM considera que não há atualmente uma 

relação causa-efeito. 

De acordo com o Regulamento da Portabilidade atualmente em vigor, esta deve ocorrer 

num dia útil contado da apresentação do pedido pelo assinante. A comunicação, pelo PR 

ao assinante, da janela de portabilidade com uma antecedência mínima de 24 horas, é 

assim realizada antes da receção da resposta ao pedido eletrónico de portabilidade do PD. 

Sendo reduzido para 12 horas o prazo de comunicação da janela de portabilidade, o PR 

poderá dispor de informação concreta sobre a aceitação ou recusa do pedido eletrónico de 

portabilidade por parte do PD, o que constitui, no entender da ANACOM, uma mais valia 

face ao regime atual, em particular nos casos em que a portabilidade se concretiza num 

dia útil.  

Assim, esta Autoridade mantém a sua proposta. 

Visando o reforço do direito à informação dos assinantes, aproveitou-se o ensejo para 

clarificar que, no âmbito do cumprimento do disposto do n.º 7 do artigo 7.º, o PR deve 

informar os assinantes sobre o prazo de efetivação da portabilidade do número, definido 

no n.º 10 do artigo 12.º do Regulamento.  

Assim, a redação do n.º 7 do artigo 7.º é adaptada, sendo incluída uma nova alínea com o 

seguinte teor: 

“g) O prazo para a efetivação da portabilidade, definido no n.º 10.º do artigo 12.º.” 
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 Artigo 8.º - Obrigações comuns às empresas com obrigações de portabilidade 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 9.º - Processos 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 10.º - Denúncia do contrato 

2.2.9.1. Comentários recebidos 

A ONI/NOWO considera que o projeto de regulamento deveria estar em consonância com 

o disposto na Lei n.º 32/2017, de 1 de junho no que se refere ao processo de validação da 

documentação (“A retenção, a conservação e a reprodução por fotocópia ou telecópia de 

cartão de cidadão alheio, em violação do disposto nos nº 1 e 2 do artigo 5.º, constitui 

contraordenação punível com coima de (euro) 250 a (euro) 750.”). 

Também indica que a alteração deveria incidir, com o objetivo de simplificar o processo, na 

redução do volume de documentação de suporte a apresentar ao PD e não na total 

dispensa de apresentação, salvo nos casos em que a portabilidade se considere indevida. 

Refere ainda que este artigo pressupõe uma alteração do documento de identificação 

(cartão do cidadão, bilhete de identidade, titulo de residência ou passaporte) para 

documento de identificação civil, o que poderá suscitar dúvidas, podendo ser considerado 

que o documento de identificação civil se restringe apenas o cartão do cidadão ou ao 

bilhete de identidade. 

A APRITEL e a Ar Telecom consideram que o disposto nos n.ºs 3 e 5 do artigo 10.º do 

projeto de regulamento deve ser alterado por forma a diminuir o prazo de conservação dos 

documentos de denúncias contratuais, para efeitos de portabilidade, para 2 anos, 

considerando ainda que esta obrigação de conservação deverá incidir apenas sobre 

denúncias contratuais relativas a portabilidades efetivadas. 

A MEO considera que deve ser acrescentado que a verificação do documento de denúncia 

pelo PR não significa que este seja responsável por qualquer obrigação assumida pelo 

assinante junto do PD. Indica ainda que o Regulamento deve estabelecer formas 

alternativas de autenticação no caso de pedidos de portabilidade on-line. Propõe ainda que 
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o Regulamento preveja mecanismos alternativos no caso de o assinante recusar a 

reprodução do cartão do cidadão. Por fim, no que respeita a este artigo, a MEO considera 

demasiado extenso o prazo de 5 anos para conservação da documentação, propondo, em 

alternativa, um prazo de 2 anos. 

A NOS considera que, com o esclarecimento do conceito de portabilidade indevida e com 

a possibilidade de acesso pelo PD à documentação de denúncia sempre que existam 

indícios de portabilidade indevida, torna-se ainda mais premente a simplificação do atual 

procedimento, concordando com as alterações dos n.ºs 3 e 5 deste artigo. 

Considera ainda que o Regulamento deve ser neutro no que respeita à entrega, ou não, 

de cópia do documento de identificação pelo cliente ao operador, na medida em que a 

decisão é tomada por aquele, que tem o direito de recusar a cópia do seu documento de 

identificação. Assim propõe a alteração de “apresentar” para “disponibilizar”. Esta proposta 

de alteração é estendida ao artigo 12.º. 

A Vodafone considera que o Regulamento deve estabelecer o conceito de documento de 

identificação civil, assim como os documentos que integram este conceito. Assim propõe 

que seja acrescentada a definição (no artigo 2.º) de documento de identificação civil como 

qualquer prova de identidade civil, como é o caso, nomeadamente, do cartão de cidadão, 

bilhete de identidade, passaporte, carta de condução, cédula profissional ou documento 

provisório. 

A Vodafone considera ainda que o prazo de 5 anos para a conservação dos documentos 

de denúncia contratual é manifestamente excessivo face ao bem que pretende 

salvaguardar, isto é, a portabilidade do número decorrer da vontade do assinante e o direito 

de este reclamar relativamente à ocorrência de uma portabilidade solicitada. Deste modo, 

propõe que o prazo seja reduzido para 2 anos. Sugere ainda que apenas sejam 

conservados os documentos referentes a uma portabilidade efetivada, isto é, excluir todos 

aqueles que não tiveram sucesso devido a processo mal instruído. 

A Vodafone considera ainda fundamental que o assinante pré-pago anónimo se identifique 

previamente ao pedido de portabilidade junto do PD, por forma a garantir a relação 

contratual entre o PD e o assinante e permitir uma correta denúncia de contrato. 
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2.2.9.2. Entendimento da ANACOM 

A necessidade sentida por muitos prestadores de simplificar o processo administrativo 

associado à portabilidade foi a principal motivação para a ANACOM propor a alteração 

deste artigo, no sentido de ser apenas obrigatório o envio de documentação de denúncia 

contratual para o PD, no caso portabilidade indevida. Contudo, esta simplificação não 

dispensa a necessidade de existência de provas documentais no PR, designadamente 

para efeitos de prova do cumprimento das obrigações que resultam do Regulamento da 

Portabilidade, que deverão ser conservadas pelo período indicado (5 anos).  

No que se refere à Lei n.º 32/2017, de 1 de junho, que procede à segunda alteração à Lei 

n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, 

considera-se que o projeto de regulamento não colide com as disposições contidas naquele 

diploma.  

Com efeito, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 10.º, o PR deve “…verificar o 

documento de denúncia, em particular e quando aplicável, a conformidade da respetiva 

assinatura com a do documento de identificação civil apresentado…”, não impondo, 

portanto, a reprodução do cartão de cidadão nem de outro qualquer documento de 

identificação civil apresentado, sem prejuízo de, nos termos legais, a reprodução poder ser 

realizada com o consentimento do titular do documento. 

Relativamente à alteração de terminologia introduzida no n.º 2 do artigo 10.º para 

“documento de identificação civil” e para não subsistirem dúvidas sobre quais os 

documentos de identificação que podem ser apresentados pelo assinante, considerando-

se que não se restringem ao cartão de cidadão e ao bilhete de identidade, sendo aceitáveis 

todos os documentos legalmente admissíveis, alterou-se a redação constante do projeto 

em conformidade. 

No que se refere à proposta da NOS de substituir o termo “apresentado” pelo termo 

“disponibilizado” no n.º 2 do artigo 10.º do projeto de regulamento, a ANACOM nota que a 

mesma não pode ser aceite, tendo precisamente em consideração o regime legal constante 

do diploma legal acima mencionado. 

A proposta da MEO de acrescentar que a verificação pelo PR não responsabiliza este por 

qualquer obrigação assumida pelo assinante junto do PD, designadamente no que 

concerne a períodos de fidelização, a ANACOM considera que esta preocupação já está 
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adequadamente refletida no n.º 4 do artigo 6.º do Regulamento, no segmento que se 

transcreve: “(…) sem prejuízo do cumprimento de obrigações contratuais (…)”. 

No que respeita à conservação dos documentos de denúncia contratual para efeitos de 

portabilidade, a ANACOM entendeu fixar um prazo de 5 anos para permitir o correto 

apuramento dos factos que indiciem a prática de contraordenações, detetados no âmbito 

de ações de fiscalização ou por análise de queixas ou reclamações. Por esse motivo não 

se acolhe as propostas de redução desde prazo, manifestadas por alguns prestadores. 

Quanto à pretensão da Vodafone, APRITEL e Ar Telecom, relativa à conservação dos 

documentos se cingir apenas àqueles que se referem a portabilidades efetivadas, a 

ANACOM releva que a conservação dos documentos de denúncia não pode ser limitada 

nos termos pretendidos, na medida em que os mesmos podem constituir elementos 

essenciais para a verificação do cumprimento das obrigações que decorrem do 

Regulamento da Portabilidade, inclusivamente em benefício dos próprios prestadores. 

Finalmente, a ANACOM entende que a proposta da Vodafone de identificar o assinante 

anónimo junto do PD previamente a um pedido de portabilidade é, no âmbito do 

Regulamento, contrário ao princípio que deve nortear a portabilidade e que consta da 

legislação nacional e comunitária (“Recipient Lead”), não sendo, por isso, aceitável que um 

assinante anónimo que queira portar o seu número tenha que se identificar previamente 

junto do PD. 

Em conclusão, a redação do n.º 2 do artigo 10.º – Denúncia do contrato é adaptada nos 

termos agora assinalados: 

“2 - A denúncia contratual, devidamente identificada como sendo para efeitos de 

portabilidade, é dirigida ao PD e entregue pelo assinante ao PR, devendo este verificar 

o documento de denúncia, em particular e quando aplicável, a conformidade da 

respetiva assinatura com a constante do documento de identificação civil apresentado 

para o efeito. (….)”. 

 Artigo 10.º-A - Portabilidade indevida 

2.2.10.1. Comentários recebidos 

A APRITEL e a Ar Telecom propõem que o prazo de resposta do PR a uma reclamação 
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de portabilidade indevida seja de cinco dias úteis (e não de três dias) para que possa 

cabalmente analisar a reclamação. Acrescentam que, nos casos em que concluírem que 

se trata de uma portabilidade indevida, o número deve retornar ao PD sem qualquer ação 

adicional por parte do assinante. 

A MEO considera também que o referido prazo de 3 dias úteis é demasiado curto, propondo 

igualmente a sua extensão para 5 dias úteis. Refere que o Regulamento deve clarificar 

quais os documentos e elementos que deverão ser remetidos pelo PD ao PR, aquando de 

uma portabilidade indevida, tendo em conta a crescente utilização de canais não 

presenciais. Sugere ainda que o pedido previsto no n.º 1 do artigo 10.º-A deveria conter a 

identificação do assinante, a lista de números alegadamente portados indevidamente e a 

data e o motivo da queixa ou reclamação do assinante. 

A NOS indica que as alterações introduzidas neste artigo vêm introduzir uma maior 

transparência no processo de portabilidade, em particular na identificação de 

irregularidades processuais e no pagamento de compensações. Considera, contudo, que 

deve ser esclarecido, relativamente aos prazos indicados, se se trata de dias de calendário 

ou dias úteis. Também indica que o prazo de 3 dias (independentemente de serem dias de 

calendário ou úteis) é manifestamente curto, propondo, tal como os outros operadores, que 

seja alargado para 5 dias úteis. 

A Vodafone entende que, para a portabilidade ser considerada indevida, não basta uma 

reclamação ou queixa do assinante, devendo estar reunidos, cumulativamente, os 

seguintes requisitos:  

 “O resultado da análise da reclamação ou queixa seja no sentido de que existem 

elementos que, efetivamente, indiciem uma portabilidade indevida (e.g. (i) o 

assinante de um número associado a um Serviço Telefónico Móvel não consegue 

realizar chamadas, porque, por não ter solicitado a portabilidade do número, não 

dispõe do cartão SIM do – PR – novo operador); 

 A portabilidade do número não foi, efetivamente, solicitada pelo assinante e/ou não 

existe documento de denúncia contratual; e 

 O PR, atento o disposto em (i) e (ii) retorne o número ao PD sem necessidade de 

qualquer ação por parte do assinante.” 

A empresa refere ainda que não é expectável que um assinante, perante uma situação de 
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alegada portabilidade indevida do seu número e estando impossibilitado de realizar 

chamadas ou de ter acesso ao serviço contratado com o PD, esteja disposto a aguardar 

33 dias pela resolução do seu problema. Propõe, assim, que a reclamação do PD ocorra 

no prazo de 5 dias úteis, a contar da data em que tomou conhecimento (e.g. queixa ou 

reclamação do assinante) da portabilidade alegadamente indevida. Por outro lado, 

considera curto o prazo de 3 dias úteis para o PR dar resposta ao pedido do PD, propondo 

5 dias úteis. 

2.2.10.2. Entendimento da ANACOM 

Relativamente ao referido pela Vodafone sobre a insuficiência da existência de uma 

reclamação ou queixa do assinante para que a portabilidade seja considerada indevida, a 

ANACOM considera que há uma interpretação incorreta da disposição do projeto de 

regulamento. De facto, o n.º 2 do artigo 10.º-A ao referir que o pedido realizado pelo PD 

deve incluir elementos que indiciam a portabilidade indevida pressupõe que estes 

elementos sejam avaliados pelo PD, tal como aliás refere a Vodafone, em particular, 

verificando se os mesmos estão relacionados com a portabilidade do número em causa. 

Esclarece-se que a inexistência de documento de denúncia contratual corretamente 

preenchido não é determinante para a qualificação de uma portabilidade indevida, sem 

prejuízo das obrigações que impendem sobre o PR relativamente a essa matéria, 

suscetíveis de fiscalização pela ANACOM, nos termos previstos no artigo 24.º do 

Regulamento. Mais se esclarece que o retorno do número ao PD, a pedido do assinante, 

não invalida que não se esteja perante uma portabilidade indevida. 

No que se refere ao prazo máximo de 30 dias para o PD solicitar ao PR o envio dos 

documentos referido nos n.ºs 2 e 5 do artigo 10.º do projeto de regulamento, a ANACOM 

reconhece que o mesmo poderá ser efetivamente demasiado longo para o PD recolher os 

elementos que indiciam a portabilidade indevida, nomeadamente a queixa ou reclamação 

do assinante e solicitar ao PR os referidos documentos, tendo por isso reduzido o prazo, 

previsto no n.º 1 do artigo 10.º-A, para 5 dias úteis. 

Quanto ao referido pela MEO, a ANACOM esclarece que a formulação proposta no projeto 

de regulamento é abrangente, por forma a não formatar os elementos que indiciam a 

portabilidade indevida, facto que não só imporia uma desnecessária/irrazoável sobrecarga 

administrativa como poderia interferir no apuramento dos factos. Não estabelecendo o 

projeto de regulamento requisitos específicos associados aos elementos que indiciam a 
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portabilidade indevida e que devem estar contidos no pedido a que se refere o n.º 1 do 

artigo 10.º-A do projeto de regulamento, nada impedirá os operadores de incluir no seu 

pedido os dados/elementos que considerem adequados ao apuramento da verdade dos 

factos, tal como os que a MEO menciona na sua resposta. A ANACOM não vê assim 

necessidade de clarificar este aspecto no Regulamento. 

Não tendo sido apresentados fundamentos relevantes que justifiquem a fixação de um 

prazo maior que os 3 dias para o envio dos documentos de denúncia, a que se referem o 

n.º 2 e n.º 5 do artigo 10.º, na medida em que a ação do PR incidirá na recolha e envio dos 

referidos documentos e não na análise da reclamação em si, a ANACOM não reconhece 

a valia dos argumentos manifestados pela APRITEL e Ar Telecom. Acolhe-se, no entanto, 

a proposta de clarificação de que a contagem do referido prazo deve ser realizada em dias 

úteis. 

Em conclusão, a redação do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 10.º-A – Portabilidade indevida do 

projeto de regulamento é adaptada nos termos agora assinalados: 

1 - (…) o PD pode solicitar ao PR o envio dos documentos referidos no n.º 2 e n.º 5 do 

artigo 10.º no prazo máximo de 30 5 dias úteis, contados da data em que tomou 

conhecimento da portabilidade alegadamente indevida. 

3 - O PR deve enviar ao PD os documentos a que se refere o n.º 1, em suporte adequado 

à sua correta e completa visualização, no prazo máximo de 3 dias úteis a contar da data 

de receção do correspondente pedido. 

 Artigo 11.º - Extinção do serviço 

Não foram recebidos comentários sobre este artigo mantendo assim a sua proposta. 

 Artigo 12.º - Pedido de portabilidade 

2.2.12.1. Comentários recebidos 

A ONI/NOWO refere que o encurtamento do período de resposta do PD ao pedido 

eletrónico de portabilidade submetido pelo PR, de 18 para 12 horas, terá impacto 

significativo do ponto de vista operacional e “na disponibilidade de recursos para 

monitorizar os pedidos de port-out, uma vez que uma jornada laboral não cobre na 

totalidade a janela de aceitação dos pedidos (tendo a recusa por “T3 - ausência de 
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resposta” custos para a Pdo)”.  

A IP Telecom também discorda da redução do referido tempo de resposta, considerando 

que a medida envolve um acréscimo interno de meios que entende desproporcionado para 

um operador de comunicações de voz em local fixo de pequena dimensão, como é o seu 

caso. 

A ONI/NOWO indica ainda que a alteração da contagem do prazo associado à 

transferência do número quando há intervenção na rede, de “no mais curto prazo possível” 

para no “máximo de 1 dia útil”, pode acarretar o risco de a portabilidade não ser executada 

e o serviço não ficar ativo. 

A MEO propõe que seja previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º, a propósito da 

apresentação da identificação pelo assinante, a possibilidade de utilização de meios 

digitais de identificação ou de verificação da identidade por uma entidade com competência 

para tal certificação. Propõe ainda a clarificação do prazo de portabilidade para o caso de 

uma intervenção física ser concluída após as 17 horas, entendendo que a contagem deve 

começar apenas no dia útil seguinte. 

A NOS propõe, para os casos de intervenção física, um limite de 2 dias úteis porque “a 

esmagadora maioria das intervenções na rede são asseguradas por empresas contratadas 

pelos operadores e muitas vezes estes não têm visibilidade imediata sobre a finalização 

do processo, tomando conhecimento apenas no dia seguinte à intervenção”.  

Já no que se refere à redução do tempo de resposta ao pedido de portabilidade de 18 para 

12 horas, a NOS considera que a mesma implica custos adicionais sem que traga 

benefícios para as partes envolvidas. Nota ainda que as 6 horas adicionais são úteis no 

processo, em particular em pedidos colocados no final do dia e que são tratados 

manualmente. 

2.2.12.2. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM acolhe a proposta da MEO de clarificação dos casos em que a intervenção 

física é concluída após as 17 horas, devendo nestes casos a contagem do prazo previsto 

no n.º 11 do artigo 12.º iniciar-se no dia útil seguinte. Esclarece-se que cabe aos 

prestadores fazer prova de que a conclusão (dia/hora/morada) da intervenção física ocorre 

efetivamente após as 17 horas, pois sem a mesma não poderão beneficiar da dilação do 



 

26 

prazo prevista no n.º 12 do artigo 12.º.  

Já quanto à pretensão da NOS de alargamento do prazo em questão para 2 dias úteis, a 

ANACOM considera que a mesma não é aceitável, uma vez que seria contrária à regra 

legal de transferência efetiva do número no prazo máximo de um dia útil (cfr. artigo 54.º, 

n.º 3 da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual). Ademais, é obrigação 

dos operadores desenvolverem mecanismos e canais de comunicação adequados com as 

empresas que subcontratam para a instalação dos serviços, de modo a terem 

conhecimento preciso e atempado das (conclusões das) intervenções físicas na rede. 

Relativamente à proposta de redução do tempo máximo de resposta a um pedido eletrónico 

de portabilidade, esclarece-se que a mesma teve por base a distribuição equitativa do 

tempo de portabilidade entre os dois prestadores (PR e PD) envolvidos, estabelecido que 

está o prazo de um dia útil para a sua concretização. Acresce que o processo de validação 

do pedido eletrónico de portabilidade pelo PD, suportado apenas na validação do número 

e do correspondente CVP, permitirá dar uma resposta mais célere, uma vez que o PD terá 

de validar menos informação comparativamente ao atual processo. Por esse motivo 

considera-se que o prazo de resposta pode ser reduzido face às atuais 18 horas, pois, 

pese embora possa implicar alguma adaptação do lado do PD, certamente trará vantagens 

para o PR, dando a este mais tempo para realizar as configurações necessárias na sua 

rede e sistemas. 

Em todo o caso, faz-se notar que se trata de um prazo máximo, pelo que os prestadores 

não estão impedidos de dar respostas mais céleres, sendo que a contagem das horas que 

“decorrem de forma seguida” é suspensa entre as 03:00 horas e as 06:00 horas, período 

durante o qual a ER procede a eventuais atualizações e à manutenção dos seus sistemas.  

Não obstante e tentando acautelar eventuais impactos operacionais, referidos em concreto 

pela ONI/NOWO, a ANACOM considera razoável aumentar o tempo máximo de resposta 

a um pedido eletrónico de portabilidade de 12 para 15 horas, evitando-se que o prazo 

decorra fora dos horários laborais sinalizados pelos prestadores. Este tempo máximo de 

resposta, contado em horas seguidas e em dias úteis (e perspetivando-se mais célere, 

atenta a validação dos pedidos eletrónicos com recurso ao CVP), será assim repartido de 

uma forma mais equilibrada entre o PR e o PD – atualmente cifra-se em três quartos do 

prazo de um dia útil para o PD e um quarto do prazo para o PR. 



 

27 

Em conclusão, o artigo 12.º é adaptado nos seguintes termos: 

a) Altera-se a redação do n.º 5 do artigo 12.º, atenta a reintrodução da definição de pedido 

simples no artigo 2.º, assumindo a seguinte redação: 

“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.”  

b) Altera-se o prazo de resposta a um pedido eletrónico de portabilidade de 12 para 15 

horas, adaptando-se em conformidade o n.º 7 do artigo 12.º. 

c) Clarifica-se que nos casos das intervenções físicas concluídas depois das 17 horas de 

um dia útil, a contagem do prazo tem início no dia útil seguinte, alterando-se nesta 

conformidade a redação do n.º 12 do artigo 12.º. 

 Artigo 12.º-A - Código de validação da portabilidade 

2.2.13.1. Comentários recebidos 

A ONI/NOWO refere que a implementação do CVP terá impactos e irá provocar alterações 

significativas nos sistemas e processos atualmente definidos e em uso pelos operadores. 

Em particular, menciona os processos de portabilidade e de billing, por obrigar a introduzir 

o CVP nas faturas dos clientes e os sistemas de IVR e SMS para comunicar o CVP ao 

assinante. 

Adicionalmente, a empresa questiona se (i) os CVP gerados ficam registados numa base 

de dados comum a todos os operadores, (ii) se, neste processo, não existirá o risco de 

diferentes operadores gerarem o mesmo CVP e se (iii) quando o operador ativa um número 

tem de informar o assinante sobre o CVP para que este possa portar o número. 

Em sentido idêntico pronunciou-se a IP Telecom, notando que a implementação, criação 

e disponibilização do CVP implica um conjunto de alterações relevantes e onerosas dos 

meios internos. Refere também que a ausência de operadores, como a IP Telecom, do 

mercado de grande consumo tornaria “inconsequente a observância estrita do normativo 

agora proposto por irrelevância das eventuais vantagens concedidas aos clientes”, o que 

na sua opinião se traduz num “custo-benefício injustificável”.  
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A MEO começa por sugerir que se deve dar a possibilidade ao assinante de solicitar em 

qualquer momento a geração de um novo CVP. Refere também que o regulamento deve 

estabelecer que o CVP se mantém válido por 5 dias úteis após a concretização da 

portabilidade, para precaver os casos em que há retorno de números ao PD, por 

desistência do pedido. Quanto à comunicação do CVP ao assinante, a MEO entende que 

deve ser confidencial e remetida em sobrescrito fechado, dando como exemplo o que se 

verifica no envio dos PIN de cartões bancários, devendo ser imputada ao assinante a 

responsabilidade de assegurar a confidencialidade do CVP. Para esse efeito sugere a 

alteração da redação do n.º 6 da alínea a), para: “De sobrescrito fechado, no caso dos 

serviços pós-pagos”, e a introdução de um novo número impondo a responsabilidade pela 

manutenção da confidencialidade do CVP ao assinante. 

A NOS menciona que, apesar dos esforços desenvolvidos pelos operadores para 

reduzirem as atuais taxas de rejeições da portabilidade, estas encontram-se estabilizadas, 

em percentagens sistematicamente iguais ou superiores a 18% no serviço telefónico móvel 

e de 7% a 10% no serviço telefónico fixo. A empresa entende que este facto resulta do 

atual processo de portabilidade, em particular, da multiplicidade de dados recolhidos e 

submetidos para se efetuar o pedido eletrónico de portabilidade. Por este motivo considera 

que a proposta apresentada pela ANACOM irá simplificar consideravelmente o pedido 

eletrónico, uma vez que deixa de ser necessário preencher e validar 3 ou 4 campos de 

informação, passando unicamente a ser usado e validado o CVP. 

A NOS considera também que o CVP, ao ser gerado pelo PD, reduz significativamente a 

margem de erro porque é esse prestador que gera e transmite essa informação. Adianta 

que do lado do PR essa margem de erro é igualmente reduzida, porque só tem de recolher 

e preencher a informação relativa ao CVP.  

Concordando com os mecanismos previstos no projeto de regulamento para a 

comunicação do CVP ao assinante, a empresa não deixa de alertar que, caso o CVP não 

possua uma componente que permita identificar o assinante, irá reduzir a capacidade do 

PR de verificar que quem está a apresentar o pedido é efetivamente o assinante ou quem 

tem poderes para tal, no caso das empresas. 

A NOS apresenta assim três potenciais situações em que o CVP pode ser acedido por 

pessoa distinta do assinante do número ou por pessoa que não tem poderes para solicitar 

a portabilidade do número, que, em seu entender, devem ser tidas em consideração 
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aquando da definição da estrutura do CVP, a saber: 

 “O acesso ao CVP associado a um número, através do envio do SMS previsto no 

n.º 7 do art.º 12.º-A, pelo utilizador de um número do STM integrado num pacote, 

que não é o titular do respetivo serviço”; 

 “O acesso ao CVP associado a um número, através do envio do SMS previsto no 

n.º 7 do art.º 12.º-A, por colaboradores de uma empresa que não têm poderes para 

solicitar a portabilidade e que colocam um pedido de portabilidade em nome 

individual ou, então, que colocam um pedido em nome de outra empresa em que 

têm poderes para assinar”; e 

 “O acesso ao CVP associado a um número, através de uma fatura antiga, pelo 

colaborador de uma empresa que não tem poderes para solicitar a portabilidade, 

mas que já teve no passado, e que coloca o pedido em nome individual ou que 

coloca o pedido em nome de outra empresa, onde tem poderes de representação”. 

No sentido de precaver as três situações, a NOS avança com uma proposta concreta de 

estrutura de CVP que deverá conter componentes de identificação do cliente: (i) 

identificação do tipo de cliente, (ii) parte de um dado pessoal do cliente constante no 

documento de identificação, (iii) componente aleatória gerada na ativação do serviço e (iv) 

algarismo de correção de erros. Considera a NOS que esta proposta apresenta vantagens 

significativas pois “permite a validação de 3 dígitos do documento de identificação (ou do 

ICCID, no caso dos clientes pré-pagos não identificados) na apresentação do pedido, 

mitigando riscos de verificação e portabilidade indevida”, reduz muitíssimo a probabilidade 

de existirem dois clientes com o mesmo CVP e permite a disponibilização do mesmo em 

todos os canais impostos pela ANACOM, com riscos reduzidos de segurança no acesso, 

por ser validável através dos documentos de identificação do cliente. 

A Vodafone refere na sua pronúncia que, no caso particular de serviços associados a 

tarifários pré-pagos, o CVP só deve ser gerado pelo Pdo ou Pde no momento de 

identificação do assinante. Acrescenta que, no caso de ofertas de serviços em pacote, o 

PD deve gerar, necessariamente, um CVP para cada número afeto a essa oferta, o que 

permitirá ao assinante portar apenas um ou mais números ou então a totalidade de 

números que integram essa oferta em pacote.  

Salienta ainda a Vodafone que a possibilidade de o PD gerar um CVP para todos os 
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números associados a uma oferta em pacote deve ser em benefício do cliente. 

Já no que se refere à portabilidade de gamas de DDI, aquele operador sugere que o PD 

deverá gerar um CVP único por cada múltiplo de 10 ou 100 números no caso de PPCA 

com 100 ou 1000 números, respetivamente. 

Por razões de segurança e confidencialidade, a Vodafone entende que o CVP não deverá 

ser disponibilizado ao assinante nos casos de números associados a serviços pré-pagos 

não identificados, “por SMS de resposta automática a um pedido de CVP através de SMS 

enviada a partir do número a que corresponde o CVP, sob pena de o utilizador do número, 

através do referido mecanismo de validação do pedido de portabilidade, solicitar a 

portabilidade do número”. Neste último caso, sugere que o CVP deve ser comunicado na 

área reservada, mas “apenas a nível da conta”. Propõe ainda que o CVP só deve ser 

disponibilizado ao assinante através de contato presencial ou telefónico, uma vez que só 

assim é possível validar os dados de identificação desse assinante. Neste sentido, a 

empresa apresenta uma proposta de redação do presente artigo, que pode ser consultada 

na íntegra na sua pronúncia. 

2.2.13.2. Entendimento da ANACOM 

A IP Telecom e a ONI/NOWO referiram que a implementação do CVP, bem como o 

cumprimento das obrigações impostas no projeto de regulamento acarretam custos 

onerosos pela necessidade de alteração e adequação dos sistemas e processos 

existentes. A ANACOM reconhece que qualquer alteração ao status quo pode, de facto, 

acarretar alguns custos, todavia estes não são de todo avançados ou quantificados por 

estas empresas. 

Sem prejuízo e salvaguardando sempre o direito, legalmente reconhecido, dos assinantes 

à portabilidade, a ANACOM não pode deixar de zelar pela melhoria dos processos 

atualmente em vigor. Aliás, é esse o sentido da resposta da NOS ao relevar que há uma 

necessidade de melhorar as atuais taxas de rejeição de pedidos de portabilidade, em 

particular do serviço telefónico móvel. 

A ponderação feita pela ANACOM sobre os benefícios que advêm da criação do CVP, em 

particular para os consumidores e para os prestadores (no processo de recolha de 

informação pelo PR e simplificação do processo de aceitação do pedido eletrónico pelo 

PD), sugere que os custos e adaptações inerentes a esta alteração são justificáveis e 
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benéficos para um mercado em concorrência, onde não devem existir ou ser criados 

potenciais entraves à mudança de operador, que impactam na confiança dos consumidores 

no processo da portabilidade e inerentemente nas empresas que intervêm no mesmo. 

No que se refere à posição da IP Telecom, designadamente quanto à sua ausência do 

mercado de grande consumo, a ANACOM nota que, embora seja essa a realidade da IP 

Telecom, as suas decisões devem obedecer e respeitar os princípios de igualdade e de 

não discriminação, avaliando e ponderando-se todos os impactos nos diferentes players. 

A portabilidade de operador é um direito de todos os assinantes, quer estes sejam 

empresariais ou residenciais, ou seja, independentemente do segmento de mercado em 

que se inserem. 

Já quanto às questões colocadas pela ONI/NOWO, a ANACOM esclarece que o projeto de 

regulamento estabelece apenas a obrigação de cada um dos prestadores gerar os seus 

próprios CVP, enquanto Pdo ou Pde, podendo os mesmos ser guardados da forma que 

cada um considerar mais adequada para os efeitos e fins estabelecidos no projeto de 

regulamento. Assim, entende-se que a partilha de uma base de dados de CVP entre todos 

os prestadores não é uma solução viável, na medida em que, se assim fosse, todas as 

entidades com acesso a essa base de dados teriam conhecimento do CVP de todos os 

assinantes, o que certamente importaria atender a restrições e condicionantes de índole 

legal que, no entendimento da ANACOM, introduziriam uma complexidade desnecessária 

à implementação do CVP. 

Quanto ao risco de operadores distintos gerarem o mesmo CVP, a ANACOM considera 

que, no momento em que for definida a estrutura e formato do CVP, devem ser 

desenvolvidos mecanismos adequados para precaver estas situações.  

Atendendo a que o artigo 12.º-A do projeto de regulamento estabelece obrigações para os 

prestadores quanto às distintas formas de comunicar e disponibilizar o CVP ao seu 

assinante, a ANACOM procedeu a uma clarificação do texto da alínea c) do n.º 6 e do n.º 

8 do artigo 12.º - A do projeto de regulamento. 

Relativamente à proposta da MEO, de o assinante poder, por motivos de segurança, 

solicitar a geração de um novo CVP, esta Autoridade não identifica o racional subjacente 

para impor essa obrigação ao PD, sendo que a MEO não apresentou argumentos e/ou as 

situações concretas que sustentem a sua proposta. A geração de novo CVP pode 
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representar um custo adicional e um potencial acréscimo da incerteza por parte do 

assinante, podendo implicar um potencial atraso no exercício do direito à portabilidade, que 

se pretende evitar. Assim a ANACOM não identifica, de momento, motivos para acolher 

esta proposta. 

Igualmente não se entende o alcance da proposta da MEO de manter o CVP válido por 5 

dias úteis após a concretização da portabilidade, para casos de desistência de pedidos, 

uma vez que esta iria reverter o princípio “recipient lead” associado ao processo de 

portabilidade, não esquecendo que o Regulamento da Portabilidade já prevê um regime 

específico para a desistência do pedido (cfr. artigo 14.º do Regulamento da Portabilidade). 

Esta hipótese acarretaria ainda, do ponto de vista da ANACOM, um maior nível de 

complexidade para a operacionalização e concretização dos pedidos eletrónicos de 

portabilidade, na medida em que obrigaria o PR a guardar, ainda que temporariamente 

(pelo período de 5 dias úteis), dois CVP: o CVP gerado pelo Pdo e, simultaneamente, o 

CVP associado ao número deste seu novo assinante. 

No que se refere ao envio do CVP por sobrescrito fechado, esta Autoridade não entende 

nem encontra motivação que fundamente a necessidade de um mecanismo tão robusto. A 

proposta suscitaria muito provavelmente outro tipo de problemas e encargos 

administrativos, não se coadunando com outras formas de disponibilização do CVP 

previstas no projeto de regulamento e que visam atender aos interesses dos assinantes. 

Adicionalmente, entende-se que um bom mecanismo de segurança, no contexto da 

portabilidade, não pode depender totalmente do seu desconhecimento por terceiros. A 

ANACOM entende que o CVP deve ser definido de modo a, mesmo nas situações em que 

terceiros consigam ter acesso ao CVP, permitir ao PR dispor de algumas informações e 

mecanismos para validar se o requerente do pedido de portabilidade tem legitimidade para 

o efeito. 

Por último, no que se refere à introdução de uma obrigação a imputar ao assinante sobre 

a responsabilidade pela manutenção da confidencialidade do CVP, tal como proposto pela 

MEO, faz-se notar que o Regulamento da Portabilidade se aplica a prestadores com 

obrigações de portabilidade, não sendo, por isso, a sede adequada para aquele efeito.  

Quanto à proposta de estrutura de CVP apresentada pela NOS no sentido de mitigar, 

nomeadamente, as três situações descritas na sua pronúncia, a ANACOM regista a 
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sugestão que, na prática, pretende conceder ao PR um conjunto de informações adicionais 

que auxilia à validação do assinante. Não se considerando que o Regulamento da 

Portabilidade seja a sede apropriada para definir a estrutura do CVP ou para definir 

restrições de acesso ao CVP em função do tipo de tarifário, remete-se essa análise para a 

fase de revisão da atual especificação, prevista no n.º 2 do artigo 6.º («Entrada em vigor» 

do Regulamento que aprova a alteração do projeto de regulamento), nos termos e no prazo 

previstos no mesmo. 

Tendo a Vodafone proposto para gamas DDI a criação de um CVP único para cada múltiplo 

de 10 ou 100 números no caso de PPCA com 100 ou 1000 números, a ANACOM considera 

que a geração de vários CVP para a mesma gama de DDI tornaria o pedido de 

portabilidade mais complexo, em particular por inviabilizar a possibilidade de efetuar, num 

único pedido, a portabilidade de uma gama de DDI. No seguimento desta proposta, a 

ANACOM clarifica, sem prejuízo do cumprimento das disposições do artigo 17.º, que para 

portabilidades parciais de uma gama de DDI deve também ser usado o mesmo CVP. 

Assim, a ANACOM retificou o texto do n.º 4 deste artigo. 

Relativamente às ofertas em pacote, a ANACOM esclarece que a possibilidade de o PD 

gerar um CVP para todos os números que integram a oferta de serviços em pacote, visa 

proporcionar uma vantagem prática para os assinantes, na medida em que sempre que 

pretendam portar todos os números associados ao pacote apenas terão de indicar um 

único CVP. Neste sentido, não se acolhe a proposta da Vodafone de eliminação do n.º 3 

do artigo 12.º-A, sublinhando-se que, em sede da revisão da Especificação de 

portabilidade, os operadores deverão encontrar soluções que garantam a “uniformização 

dos processos entre operadores” não especificados na sua resposta. 

Quanto à proposta da Vodafone, relativa aos tarifários pré-pagos de clientes anónimos, de 

gerar o CVP apenas no momento em que o cliente se identifica junto do PD, a ANACOM 

não pode concordar com a mesma, na medida em que a norma que consta do projeto de 

regulamento visa substituir apenas a anterior obrigação de envio do número do SIM, no 

caso de portabilidade de assinantes de pré-pagos não identificados, pelo CVP. 

Simultaneamente uniformiza-se o processo de validação do pedido eletrónico de 

portabilidade. Assim, conclui-se que o CVP terá também de ser gerado para os assinantes 

de serviços pré-pagos não identificados, tal como estabelece o artigo ora em questão. 

Já no que diz respeito à proposta da Vodafone de não comunicar o CVP a clientes de 
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serviços pré-pagos anónimos através de SMS de resposta automática, a ANACOM 

entende que não deve a mesma ser acolhida, dado que a portabilidade é um direito de 

todos assinantes, quer estes sejam empresariais, residenciais ou anónimos. Face aos 

mecanismos e procedimentos previstos no projeto de regulamento, entende-se que o mero 

conhecimento do CVP não antecipa riscos acrescidos de portabilidades contrárias ao 

interesse do assinante.  

Nota-se ainda, a propósito das situações reportadas, que estas são similares à atual 

situação de clientes de serviços pré-pagos anónimos, que não têm que se identificar junto 

do PD para solicitar a portabilidade. 

Quanto à proposta de não disponibilizar o CVP na área de cliente ao “nível do serviço” aos 

clientes empresariais, considera-se que o projeto de regulamento não deve abordar este 

nível de detalhe, tratando-se de matéria que se encontra na esfera da livre decisão dos 

prestadores. 

Em conclusão, a redação do artigo 12.º-A – Código de validação da portabilidade é 

adaptada nos seguintes termos: 

a) É alterado o n.º 4 com a seguinte redação: “4 - No caso de números de uma gama DDI, 

o PD deve gerar um único CVP para todos os números dessa gama, o qual deve ser 

utilizado em portabilidades parciais ou totais de acordo com os procedimentos 

especificados no artigo 17.º do presente regulamento”. 

b) É alterada a alínea c) do n.º 6 que assume a seguinte redação: “c) Da área reservada 

do cliente, quando disponibilizada na Internet ou noutra plataforma, no prazo máximo de 

24 horas após o CVP ter sido gerado. 

c) É ainda alterado o n.º 8 com a seguinte redação: 

8 - Para efeitos do número anterior, o PD deve comunicar de imediato o CVP ao assinante 

em suporte durável mediante contacto presencial, mensagem vocal telefónica automática, 

após validação dos respetivos dados de identificação do assinante, ou SMS de resposta 

automática, em particular a pedidos formulados através de SMS. 
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 Artigo 13.º - Recusa do pedido eletrónico 

2.2.14.1. Comentários recebidos 

A MEO propõe acrescentar uma nova causa de recusa referente à situação em que o PD 

tem em seu poder uma cópia do pedido de desistência de portabilidade em curso. 

2.2.14.2. Entendimento da ANACOM 

Atendendo a que todo o controlo do processo de portabilidade em Portugal é assegurado 

pelo PR, a ANACOM não acolhe a proposta feita pela MEO de criar uma situação adicional 

de recusa, por considerar que a mesma, ocorrendo do lado do PD, vai no sentido contrário 

do princípio “Recipient Lead”, tal como, aliás, já prevê, de forma explícita, a proposta de 

Diretiva que visa estabelecer o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas.  

 Artigo 14.º - Desistência do pedido 

2.2.15.1. Comentários recebidos 

A MEO propõe uma clarificação sobre a forma de contagem das 12 horas a que se refere 

a alínea a) do n.º 2 deste artigo, que, em seu entendimento, devem correr de forma seguida 

e em dias úteis, considerando que a contagem deve ser reinicializada caso não seja 

possível completar as 12 horas no mesmo dia útil. Indicou ainda que deveria ser clarificada 

a exclusão da contagem do período das 3 às 6 horas. 

A NOS não concorda com a alteração do prazo de 1 dia útil para 12 horas para o 

cancelamento do pedido de portabilidade, alegando que “a proposta de redução do prazo, 

podendo ser compreendida à luz de uma medida de redução do prazo para ações de 

retenção por parte do PD, ao impor uma capacidade de reação de 12 horas corridas ao PR 

para cancelar o pedido de portabilidade cria dificuldades concretas”. 

A Vodafone considera que o assinante deverá ter a possibilidade de proceder ao 

cancelamento do pedido de portabilidade até ao início da janela de portabilidade e não até 

6 horas antes, pois só assim se garante que o assinante tem efetivamente a possibilidade 

de desistir do pedido em tempo e sem necessidade de procedimentos adicionais, ou seja, 

em última instância através de um novo pedido de portabilidade do número para o 

prestador doador. 
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2.2.15.2. Entendimento da ANACOM 

No que se refere à discordância da NOS sobre a alteração do prazo previsto na alínea a) 

do n.º 2, de um dia útil para 12 horas, a ANACOM esclarece que a mesma visa permitir o 

cancelamento de pedidos eletrónicos de portabilidade em que a transferência efetiva do 

número se realiza num dia útil. De facto, nestes casos, a aplicação do prazo definido na 

atual alínea a) do n.º 2 – um dia útil – levaria a que grande parte das desistências do pedido 

eletrónico de portabilidade não fossem realizadas pelo PR, através do cancelamento do 

pedido eletrónico, havendo necessidade de, nos casos em que a portabilidade é concluída, 

iniciar novo processo de portabilidade. 

Esse constrangimento resulta da necessidade de concretizar o cancelamento antes do 

ponto de não retorno – especificado em 6 horas no Anexo II da Especificação de 

portabilidade – e do facto de o mesmo só poder ser realizado caso já se tenha verificado a 

receção da confirmação do PD que dispõe, à luz do projeto de regulamento em análise, de 

15 horas (anteriormente 18 horas) para responder ao pedido eletrónico do PR, nos termos 

previstos no n.º 7.º do artigo 12.º. 

A redução do prazo de um dia útil para 12 horas tem ainda subjacente o facto de se prever 

simultaneamente a redução do prazo de resposta ao pedido de portabilidade, em menos 3 

horas, e de se dar alguma margem, ainda que reduzida, para que os pedidos a concretizar 

em 1 dia útil possam ser cancelados de imediato (até 12 horas) – após o pedido do 

assinante ou a receção da confirmação pelo PD – mesmo nas situações em que a resposta 

do PD ocorre muito próximo do prazo máximo estipulado (fixado em 15 horas contadas de 

uma forma seguida). No caso de este prazo ser superior às 15 horas, essa margem seria 

anulada, razão pela qual a ANACOM não acolhe a pretensão da NOS. 

Quanto à proposta da MEO de clarificar que as 12 horas, previstas na alínea a) do n.º 2, 

são contadas de forma seguida, implicando o início de nova contagem caso as 12 horas 

não decorram dentro de um mesmo dia útil, a ANACOM não encontra justificação para tal, 

na medida em que a mesma se traduziria, no limite, no acréscimo de mais um dia para a 

concretização da portabilidade, pelo que não pode acolher a proposta da MEO. 

Neste âmbito, a ANACOM esclarece ainda que o prazo para cancelamento de um pedido 

eletrónico de portabilidade não está consubstanciado num temporizador específico 

associado a processos eletrónicos de portabilidade, pelo que a contagem do prazo de 12 
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horas para cancelar um pedido eletrónico de portabilidade, previsto no n.º 1 do artigo 14.º 

do projeto de regulamento, não é suspensa ou interrompida entre as 03:00h e as 06:00h. 

No que se refere à operacionalização do cancelamento do pedido de portabilidade até ao 

ponto de não retorno, a ANACOM considera que a mesma não é adequada face à génese 

do ponto de não retorno, salientando ainda que este momento não se encontra definido no 

Regulamento da Portabilidade, pelo que não se acolhe a proposta da Vodafone. 

Em conclusão, a ANACOM entende que as posições manifestadas no âmbito da consulta 

não apresentam argumentos que justifiquem a alteração deste artigo. 

 Artigo 16.º - Retorno do número 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 17.º - Portabilidade de MSN e DDI 

2.2.17.1. Comentários recebidos 

A MEO entende que devem ser mantidas as atuais regras de portabilidade de DDI para 

evitar a excessiva fragmentação destas gamas de numeração por diferentes operadores, 

o que introduziria ineficiência na gestão da numeração. 

Por sua vez, a NOS considera que a ANACOM deveria ter ido mais longe na flexibilização 

da portabilidade de DDI, eliminando a obrigação de portabilidade parcial de um mínimo de 

60% da numeração, quer em primeira portabilidade, quer em portabilidades seguintes. 

A Vodafone considera que o projeto de regulamento vem permitir a portabilidade parcial 

de gamas de DDI subsequentes à primeira portabilidade, mas, ao não restringir a aplicação 

da regra dos 60% apenas à primeira portabilidade, contraria o espírito do projeto, mormente 

quando elimina o conceito de gama una e indivisível. Assim, propõe a revisão do articulado 

para que a alínea a) do n.º 6 se aplique apenas à primeira portabilidade. 

2.2.17.2. Entendimento da ANACOM 

Muito embora reconheça que as atuais regras de portabilidade de DDI permitem a 

adequada gestão da numeração, por não permitirem uma excessiva fragmentação das 

gamas envolvidas, a ANACOM considera que não é adequado permitir que o PR detenha 
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numeração que não está a ser usada, por desistência do assinante, potenciando situações 

de gestão ineficiente da numeração. 

A alteração contida no projeto de regulamento visa contemplar precisamente as 

portabilidades parciais de gamas de numeração subsequentes à primeira portabilidade, 

eliminando a restrição existente no atual Regulamento, no qual se considera que as 

mesmas são unas e indivisíveis. Pretendeu, assim, a ANACOM harmonizar a situação, 

concedendo as mesmas facilidades aos diferentes processos de portabilidade, 

independentemente de se tratar da primeira portabilidade (na qual o prestador doador é 

também prestador detentor). 

Por essa razão, a ANACOM introduziu na alínea c) do n.º 6, a obrigação de retorno de 

subgamas desativadas e revogou o conceito de “gama una e indivisível”. Esta 

possibilidade, para além de colocar em igualdade de circunstâncias, quer a primeira 

portabilidade, quer as portabilidades subsequentes, vai permitir o retorno de números 

desativados, situação que resultará, no entender desta Autoridade, numa gestão mais 

eficiente da numeração por parte do prestador doador, na medida em que permite a 

reatribuição destes recursos a outros assinantes. Não se pode também deixar de ter em 

conta que as limitações existentes no passado, em comutadores e PBX TDM, estão cada 

vez mais esbatidas com o advento das redes IP, comutadores NGN e IP PBX.  

Contudo, a ANACOM entende que se deve manter a possibilidade de dividir uma gama em 

submúltiplo inteiro, de potência 10, imediatamente inferior, com exceção de uma gama de 

10 números que se mantém indivisível, não acolhendo assim a pretensão da NOS, por se 

considerar desadequada e excessiva pois a mesma permitiria, por exemplo, a portabilidade 

de apenas um número pertencente a uma gama de 100 números. 

Também não são acolhidas as propostas da MEO e da Vodafone, por se considerar que 

nas portabilidades seguintes deve continuar a existir a possibilidade de realizar a 

portabilidade parcial de gamas (exceto de 10 números) de acordo com as regras em vigor 

(portabilidade mínima de 60% dos números). 

Assim, a ANACOM mantém a redação do artigo tal como consta do projeto de regulamento. 

 Artigo 18.º - Encaminhamento 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 
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 Artigo 19.º - Custos 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 20.º - Preços 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 21.º - Informação aos utilizadores finais 

2.2.21.1. Comentários recebidos 

A DECO considera que a alteração deste artigo corresponde a uma total inversão da regra 

anterior, ainda que reconheça que a prática dos tarifários “flat-rate” a torne, na maioria dos 

casos, irrelevante. Defende, em nome do direito à informação do utilizador final, que o aviso 

se deve manter sempre que a chamada para um número portado resulte no pagamento de 

tarifário mais caro, a menos que o utilizador final, mediante pedido expresso e sem 

encargos, solicite a sua retirada. 

A APRITEL e a Ar Telecom sugerem que o Regulador proceda à eliminação da obrigação, 

atualmente imposta às empresas, de disponibilização do aviso (no n.º 5 deste artigo 21.º 

designado por anúncio) gratuito online, por entenderem, face à evolução do mercado do 

Serviço Telefónico Móvel (tarifários com pacotes de minutos que incluem chamadas para 

todas as redes), que essa obrigação é presentemente desproporcional e desajustada da 

realidade, constituindo por vezes uma barreira à efetiva portabilidade do número e, 

consequentemente, à mudança de operador. Consideram que, para o esclarecimento do 

assinante, será suficiente a disponibilização da informação de número portado pelos 

métodos alternativos de informação de portabilidade previstos nos n.ºs 6 a 9 do artigo 21.º 

do Regulamento da Portabilidade. 

A MEO propõe a eliminação definitiva deste aviso online, alegando que a implementação 

de lógica contrária à atual no fornecimento/inibição deste aviso obriga a um esforço 

considerável de adaptação dos serviços e dos processos de provisão. Alega também que 

os casos em que haverá real necessidade de fornecimento do anúncio de portabilidade 

irão tornar-se muito residuais ou mesmo improváveis e só irão ocorrer se se verificarem, 

em simultâneo, as 3 condições seguintes: 

 Chamada nacional de voz entre redes do serviço telefónico móvel, destinada a um 
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número portado; 

 Chamadas com destino a números portados móveis que (de acordo com o plano 

tarifário do utilizador final) são mais caras do que antes da portabilidade; 

 Pedido expresso do utilizador final para ter o aviso gratuito online. 

A empresa considera que, verificando-se uma tendência de mercado no sentido de os 

planos tarifários não diferenciarem o custo das chamadas entre redes do serviço telefónico 

móvel (tarifários do tipo “All Net”), os métodos alternativos de informação de portabilidade, 

referidos nos n.ºs 6, 7 e 8 do artigo 21.º, são suficientes para um esclarecimento efetivo e 

inequívoco do utilizador final, evitando a necessidade de disponibilizar o aviso online. 

Considera ainda que o anúncio de portabilidade constitui, em si mesmo, um desincentivo 

à portabilidade, existindo clientes que não portam para que não tenham o anúncio audível 

cada vez que é feita uma chamada para o seu número. 

Acrescenta ainda que a eliminação da obrigatoriedade de disponibilização do referido aviso 

permitiria compensar a gratuidade das chamadas, agora prevista no n.º 6 deste artigo. 

A NOS considera que a alteração proposta no projeto de regulamento relativa ao anúncio 

online de número portado é positiva, no sentido em que este deixa de ser disponibilizado 

por defeito e passa a ser disponibilizado apenas na sequência do pedido do cliente. 

No entanto, a NOS considera que a alteração poderia ter ido mais longe no sentido da total 

remoção do aviso, por entender que o mesmo não é valorizado pela esmagadora maioria 

dos clientes e por constituir um elemento de confusão com mensagens de indisponibilidade 

do número ou de desligamento do terminal associado ao número de destino, que levam à 

interrupção da chamada pelo cliente, com os impactos negativos importantes que daqui 

resultam, nomeadamente em clientes empresariais com números portados. Alega ainda 

que o anúncio é, hoje mais do que nunca, uma medida desproporcional e desligada da 

realidade operacional do serviço telefónico móvel, tendo em conta a evolução dos tarifários 

que, na sua esmagadora maioria, são de tarifa plana (preço único para um cabaz de 

chamadas ou minutos para todas as redes) ou se converteram no que se designa por 

tarifários all net (com preços iguais nas chamadas para todas as redes). 

A Vodafone entende que o regulador deverá proceder à eliminação da obrigação 

atualmente imposta às empresas que prestam serviços telefónicos móveis quanto à 
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disponibilização do anúncio gratuito online. A evolução dos tarifários (pacotes de minutos 

com chamadas incluídas para todas as redes) conduziu, a seu ver, a uma situação em que 

não há diferenciação do preço de chamadas entre redes, bastando por isso, na sua opinião, 

apenas uma indicação sonora que signifique que a chamada que está a ser feita se destina 

a um número portado. 

Alega também que a obrigação de disponibilização de aviso gratuito online, ainda que a 

pedido do assinante, conforme resulta do projeto de regulamento, é, presentemente, 

desproporcional e desajustada da realidade, face à evolução do mercado do serviço 

telefónico móvel, constituindo, inclusivamente, por vezes uma barreira à efetiva 

portabilidade do número e, consequentemente, à mudança de operador. 

No que se refere à gratuidade da chamada para o serviço telefónico informativo sobre os 

preços de chamadas e de comunicações non-call related para números portados agora 

proposta no projeto de regulamento, a APRITEL e a Ar Telecom defendem que deve ser 

eliminada, por considerarem que a mesma implica um esforço financeiro para os 

operadores que a própria ANACOM entendeu não se justificar até ao momento (doze anos 

decorridos desde a entrada em vigor, em 2005, do mesmo Regulamento). Acrescentam 

ainda que não encontram fundamento para tal num mercado em que o próprio Regulador 

reconhece a necessidade de o aviso gratuito online ser disponibilizado apenas a pedido 

dos assinantes (conforme n.º 1 do artigo 21.º do projeto). 

Também a Vodafone propõe que a gratuitidade conferida ao serviço telefónico informativo 

seja expurgada do n.º 6 do artigo 21.º do projeto de regulamento, alegando que não se 

justifica no atual contexto tarifário do mercado, que o serviço para os assinantes obterem 

informação sobre os preços de portabilidade passe a ser gratuito para as chamadas 

originadas na própria rede. 

2.2.21.2. Entendimento da ANACOM 

A atual obrigação de disponibilização de um anúncio foi um importante marco no início da 

introdução da portabilidade, uma vez que o mesmo permitia avisar os utilizadores do 

serviço telefónico móvel que o número móvel do destinatário da chamada era portado para 

outra rede e que o tarifário poderia ser superior. A sua introdução deveu-se, 

essencialmente, ao facto de nessa época os prestadores aplicarem, em muitos dos seus 

tarifários, preços substancialmente distintos para chamadas on-net e off-net e ao reduzido 
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número de subscrições que incluíam tarifários flat-rate.  

À medida que a oferta dos tarifários tipo flat-rate se generalizou nas redes móveis, ampliada 

com a oferta de soluções multiple-play e com o lançamento de cada vez mais tarifários 

independentes da rede de destino, este anúncio deixou de ter a relevância que teve no 

passado.  

No entanto, continuam a existir diversos tarifários com condições diferenciadas em função 

da rede de destino, inclusivamente alguns tarifários do tipo flat-rate, pelo que os seus 

subscritores continuam a ser potenciais interessados na disponibilização do anúncio on 

line. A título ilustrativo, pese embora não se disponha de informação sobre o número de 

subscritores de cada tarifário, refira-se que, de acordo com a informação recolhida pela 

ANACOM, no final de agosto de 2017 cerca de 16% do número total de tarifários do serviço 

móvel (incluindo pacotes) divulgados nos sites da MEO, NOS, Vodafone e NOWO tinham 

preços de chamadas móvel-móvel diferenciados em função da rede de destino 

(diferenciação em termos de preço/minuto e/ou em termos de limites de tráfego/Política de 

Utilização Responsável referentes a chamadas móvel-móvel). 

Neste contexto, a ANACOM optou no projeto de regulamento por uma aproximação que 

considera mais ajustada à evolução registada ao nível das características dos tarifários, 

mas que preserva os interesses dos utilizadores, consagrando a manutenção do anúncio, 

mas numa filosofia de opt-in. Tal significa que o anúncio deixa de estar ativo por defeito e 

que os utilizadores finais interessados em dispor desse anúncio devem expressamente 

solicitá-lo ao seu prestador. 

A proposta prevê, contrariamente à posição da generalidade dos prestadores e da 

APRITEL, a obrigação dos prestadores do serviço telefónico móvel satisfazerem os 

pedidos explícitos dos utilizadores finais para ativar (e desativar) o anúncio. No entanto, a 

ANACOM considera que o prazo de 9 meses previsto no projeto de regulamento para a 

entrada em vigor do novo regime aplicável à disponibilização do anúncio pode ser fixado 

em 3 meses, procurando-se assim minimizar os constrangimentos referidos pelos 

operadores a propósito do atual regime de opt-out. 

Face ao exposto, a ANACOM considera que a solução preconizada no projeto de 

regulamento não constitui uma “inversão total” da regra atual, como é referido pela DECO, 

constituindo antes uma situação intermédia entre a situação atual e a eliminação do 
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anúncio defendida pelos operadores. 

Ao manter a possibilidade de oferecer o anúncio (apesar de não ser disponibilizado por 

defeito), permite-se que o utilizador final possa solicitar expressamente, caso considere 

benéfico, a sua ativação, pelo que não é clara a posição da DECO. Acresce que a 

ANACOM manteve a obrigação de os prestadores informarem os seus utilizadores finais 

desta alteração, com uma antecedência adequada relativamente à data de entrada em 

vigor do regulamento de alteração do Regulamento da Portabilidade, e que, caso 

pretendam manter o aviso previsto no artigo 21.º, devem apresentar pedido expresso para 

esse efeito e assim continuarem a ouvir o anúncio quando telefonam para um número 

portado. 

Nota-se, contudo, que de acordo com o Regulamento da Portabilidade em vigor, o anúncio 

só é mandatório no caso de haver diferença tarifária entre o número portado e o número 

não portado para a mesma rede, situação que deve ser comunicada pelo prestador ao 

utilizador que pede a ativação do anúncio. 

Em alguns países existe um aviso, como o preconizado pela Vodafone. No entanto, sendo, 

este aviso apenas um beep de alerta, considera-se que o mesmo não é autoexplicativo 

(por não identificar a rede para a qual o utilizador está a ligar) para a maioria dos 

utilizadores e que iria causar maior incompreensão junto do utilizador.  

A solução preconizada pela ANACOM pretende atender assim às preocupações 

manifestadas por alguns prestadores, que consideram que o anúncio inibe os utilizadores 

de telefonarem para números portados e até mesmo de não prosseguirem com chamadas 

por pensarem que o anúncio poderá indicar que o número não está acessível/disponível. 

Com efeito, estas situações tenderão a desaparecer, na medida em que o anúncio online 

passará a ser disponibilizado apenas mediante pedido expresso do cliente chamador, o 

que pressupõe que este conhece o seu significado e não deixará, ao ouvir a mensagem, 

de concretizar as chamadas. 

Quanto ao argumento da MEO de acordo com o qual a eliminação da obrigatoriedade de 

disponibilização do referido aviso permitiria compensar a gratuidade das chamadas para o 

serviço informativo de preços de chamadas para números portados, considera-se que a 

afirmação não se encontra fundamentada pela empresa, dado que não avança quais os 

montantes associados às alterações em causa. 
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No que se refere à gratuitidade dentro da própria rede do acesso ao serviço informativo 

sobre números portados, foi desígnio da ANACOM assegurar uma maior proteção dos 

utilizadores permitindo-lhes dispor, à luz do estabelecido no n.º 5 do artigo 54.º da Lei n.º 

5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, de informações adequadas e 

transparentes sobre os preços aplicáveis às chamadas para números portados. Nota-se 

que o anúncio apenas informa os utilizadores sobre a rede de destino das chamadas 

móvel-móvel para números portados. O anúncio por si só não dá informações sobre o 

efetivo preço das chamadas para números móveis dessa rede nem tão pouco sobre a rede 

de destino das chamadas móvel-fixo ou originadas na rede fixa e destinadas a números 

portados, nem ainda sobre os preços dessas mesmas chamadas ou de comunicações non-

call related para números portados, pelo que esta informação é fundamental para o 

utilizador e, como já atrás explicado, constitui igualmente uma obrigação do prestador. 

Nesse sentido, apesar de o anúncio constituir um alerta (sem encargos para o cliente) para 

a possibilidade de as chamadas móvel-móvel serem mais caras, atualmente o cliente não 

pode, em vários casos, informar-se, de forma gratuita, sobre o diferencial tarifário em causa 

nem sobre os preços de chamadas para números portados nas situações atrás descritas. 

Considera assim a ANACOM que, no caso de os prestadores continuarem a disponibilizar 

um serviço informativo sobre preços das chamadas para números portados, de forma não 

gratuita, para chamadas realizadas a partir da sua própria rede, os utilizadores finais 

continuarão a ser duplamente onerados, na medida em que têm de pagar, quer a chamada 

para o serviço informativo, quer a comunicação para o número portado. Assim sendo, a 

ANACOM entende que não pode ignorar a ocorrência de situações em que o preço a pagar 

pelo acesso ao serviço informativo é superior ao preço da comunicação para o número 

portado, situação que desvirtua o objetivo subjacente à obrigação de disponibilização de 

um serviço informativo deste tipo, a saber proteger os interesses dos cidadãos, em especial 

dos consumidores em conformidade com o n.º 5 do artigo 54.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro, na sua redação atual. 

A ANACOM não pode ainda acolher o comentário da APRITEL (e Ar Telecom), que refere 

que a gratuidade da chamada para o serviço informativo constitui um esforço financeiro 

para os operadores, dado que não apresentam informação sobre os custos em causa ou 

sobre o número expectável de utilizadores deste serviço. Constata-se ainda que há 

prestadores que disponibilizam para esse efeito números da gama “800” ou números 

internos à própria rede. É importante referir ainda que a obrigação de gratuitidade 
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constante no projeto de regulamento se aplica apenas para chamadas originadas na 

própria rede. 

Assim, a ANACOM entende não existirem fundamentos para alterar a redação do artigo 

21.º do projeto, sendo, no entanto, necessário adequar a redação da norma transitória que 

passa a referir “utilizadores finais” em vez de “assinantes”. 

 Artigo 22.º - Prestação de informações 

Apesar de não terem sido recebidos quaisquer comentários dos respondentes, a ANACOM 

procedeu a ligeiras alterações para corrigir dois lapsos que resultam da situação de 

mudança de opt-out para opt-in para manter o anúncio online. Assim, eliminou-se a palavra 

“inibição” das alíneas c) e d) do n.º 2 deste artigo, pois a ativação e desativação deve ser 

aplicada em primeira instância ao anúncio, bem como pelo facto de se perspetivar que a 

informação a reportar (total de números que têm ativa a audição pelos prestadores) será 

substancialmente menor do que aquela que seria reportada com a redação constante do 

projeto. 

 Artigo 23.º - Portabilidade e oferta desagregada do lacete local (ORALL) 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 23.º-A - Portabilidade e oferta de serviços em pacote 

2.2.24.1. Comentários recebidos 

A ONI/NOWO julga ser necessário um maior detalhe neste artigo, nomeadamente quanto 

à obrigatoriedade de efetuar pedidos coerentes no caso de oferta de serviços em pacote e 

quanto à possibilidade de efetuar um pedido de portabilidade simples, caso o cliente 

pretenda apenas a portabilidade de um número. 

A MEO considera que a redação deste artigo não deveria prever a obrigatoriedade do 

pedido coerente, mas apenas a respetiva possibilidade, uma vez que um pedido coerente 

de portabilidade não deve englobar números de diversos tipos de serviços. 

A NOS considera positiva a introdução do conceito de pedido de portabilidade coerente 

quando o objetivo é portar todos os números de um pacote de serviços, fazendo depender 

o prazo da situação mais complexa, normalmente a portabilidade do número geográfico. 
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Alerta, contudo, para limitações existentes na especificação de processos, nomeadamente 

o facto de os números móveis e geográficos terem NRN distintos. Indicou ainda que a 

situação de criação de um pacote de serviços num PR com origem em diferentes 

prestadores não está contemplada neste artigo. 

A Vodafone reconhece que a portabilidade de serviços em pacote é uma realidade 

complexa que importava ser refletida no Regulamento da Portabilidade, pelo que sugere 

que o regulador concretize o regime aplicável ao invés de deixar ao critério dos prestadores 

a conformação destas regras, evitando interpretações díspares suscetíveis de quebrar o 

propósito do Regulamento. A empresa refere ainda que a portabilidade de um número do 

serviço telefónico fixo associado a uma oferta de serviços em pacote implica a portabilidade 

implícita dos serviços associados ao referido número e a desativação do acesso à rede do 

PD, exceto se o assinante, no documento de denúncia contratual a que se refere o artigo 

10.º do Regulamento da Portabilidade, declarar, expressamente, que pretende manter o 

acesso à rede do PD ativo. A Vodafone propõe ainda a inclusão da definição de oferta de 

serviços em pacote tal como consta no glossário do site da ANACOM. 

2.2.24.2. Entendimento da ANACOM 

Reconhecendo a valia dos argumentos apresentados, a ANACOM altera o n.º 1 do artigo 

23.º-A no sentido de a portabilidade simultânea de vários números associados a uma oferta 

de serviços em pacote através de um pedido coerente passar a estar na disponibilidade do 

PR, perdendo a natureza mandatória inicialmente proposta. 

No que respeita ao comentário da NOS relativo à limitação dos pedidos coerentes de 

números de diferentes tipos (e.g. geográficos e móveis), a ANACOM, reconhecendo a 

existência dessa limitação na definição de pedido coerente, reviu a respetiva definição por 

forma a permitir juntar no mesmo pedido coerente números de diferentes tipos. Nota-se, 

contudo, que um pedido coerente destinado a distintos prestadores não recai nem foi 

considerado no âmbito desta alteração. 

Quanto ao proposto pela Vodafone sobre a desativação do acesso na sequência de 

denúncia contratual para efeitos de portabilidade, entende-se que a mesma não merece 

concordância, na medida em que esta denúncia tem apenas por objeto os serviços cuja 

prestação está associada aos números a portar, devendo (ainda que dirigida ao PD) ser 

entregue ao PR, o qual, nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do projeto de regulamento, se 
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encontra obrigado a conservá-la.  

Assim, nos casos de oferta de serviços em pacote, importa evidenciar que os serviços de 

comunicações eletrónicas que integram o pacote, mas cuja prestação não abrange o 

âmbito da denúncia contratual para efeitos de portabilidade, devem ser denunciados pelo 

assinante junto do seu atual prestador nos termos contratualmente previstos. Note-se a 

este respeito que a deliberação da ANACOM de 09.03.2012 sobre os “procedimentos 

exigíveis para a cessação de contratos, por iniciativa dos assinantes, relativos à oferta de 

redes públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público”, refere que 

“na falta de indicação pelo assinante do(s) serviço(s) abrangido(s) pela sua declaração de 

denúncia, esta considera-se validamente efetuada em relação à totalidade do contrato” (cfr. 

ponto 2.1.3.). 

Relativamente à sugestão da Vodafone de ser incluída uma definição de oferta de serviços 

em pacote, entende-se que, como a própria certamente reconhecerá, esta não é a sede 

própria para o efeito. 

Em conclusão, o n.º 1 do artigo 23.º-A é adaptado passando a ter a seguinte redação:  

1 - No caso de portabilidade simultânea de vários números associados a uma oferta de 

serviços em pacote, o PR deve pode apresentar um pedido coerente ao PD.  

 Artigo 25.º - Regime sancionatório 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Artigo 26.º - Compensações 

2.2.26.1. Comentários recebidos 

A DECO concorda que a compensação devida por atraso na portabilidade seja calculada 

por número e por cada dia completo de atraso, independentemente de se tratar de dia útil. 

A MEO considera que a compensação por portabilidade indevida não deveria ser prevista 

pois já está estabelecido no Regulamento que o PR deve ressarcir o PD, a ER e os demais 

prestadores por custos que incorram por portabilidade indevida. Indica ainda que a 

compensação ao assinante por atraso na portabilidade devia ser referenciada a dias úteis, 

pois o sistema de portabilidade só funciona em dias úteis. Finalmente, propõe que o crédito 
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de compensações seja concedido numa das duas faturas seguintes emitidas pelo PR, uma 

vez que a MEO tem ciclos de faturação estabelecidos para os diferentes assinantes, 

podendo não ser possível realizar o crédito na fatura imediatamente seguinte. 

A NOS concorda com a eliminação do n.º 1 deste artigo, apresentando algumas propostas 

de clarificação relativas aos n.ºs 6 e 7 do artigo 26.º. Sem prejuízo das propostas em 

concreto poderem ser consultadas na pronúncia da NOS, a empresa defende que o n.º 7 

deve ser alterado de modo a acomodar as alterações relativas aos processos de validação 

do pedido eletrónico de portabilidade. A empresa entende ainda que a omissão de 

verificação do CVP deve implicar uma responsabilização total do PD, sempre que a 

informação submetida pelo PR no pedido corresponda à informação prestada pelo 

assinante. 

2.2.26.2. Entendimento da ANACOM 

Relativamente ao referido pela MEO, a ANACOM não pode concordar com os argumentos 

apresentados para eliminar a compensação por portabilidade indevida prevista na alínea 

c), por entender que o ressarcimento dos custos incorridos com portabilidades indevidas 

previstos na alínea b) não se deve confundir com aquelas compensações, entendendo-se 

assim que se tratam de duas situações distintas. 

Adicionalmente, não pode merecer concordância a alegação da MEO relativa à 

referenciação a dias úteis da compensação por atraso na transferência dos números, na 

medida em que estes atrasos se podem refletir no cliente também em dias não úteis. Com 

efeito, independentemente de o sistema apenas permitir a colocação de pedidos 

eletrónicos de portabilidade e a sua concretização em dias úteis, esta alteração visa 

defender os interesses dos assinantes afetados pelos atrasos na transferência dos 

números, que se podem prolongar por dias não úteis. 

Já quanto à proposta de clarificação do n.º 6, entende a ANACOM que não deve acolhê-la 

por considerar que a alteração não acrescenta valor ao propósito da disposição. 

Finalmente quanto à proposta da NOS de alteração do n.º 7, esclarece-se que o projeto de 

regulamento já contempla as alterações relativas ao processo de validação do pedido, 

tendo esta Autoridade considerado adequado manter a repartição das responsabilidades 

em partes iguais pelo PR e PD no caso de portabilidades indevidas. 
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A inclusão de novas alíneas a) e b) tal como proposto pela NOS não pode merecer o 

acolhimento desta Autoridade, nomeadamente por as mesmas serem suscetíveis de 

introduzir incerteza na verificação do cumprimento da disposição, ao fazer depender o 

apuramento da responsabilidade dos PD e PR da “informação prestada pelo cliente” ao 

PR. Acresce que, é entendimento da ANACOM que a obrigação que impende sobre o PR, 

o qual, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento, é responsável por todo o processo 

de portabilidade, não seria compatível com a sua desresponsabilização no caso de falha 

de verificação do CVP pelo PD no âmbito da validação do pedido eletrónico. 

 Artigo 28.º - Acesso a infraestruturas de telecomunicações em edifícios 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Norma transitória 

Não foram recebidos comentários relativos a este artigo. 

 Entrada em vigor 

2.2.29.1. Comentários recebidos 

A APRITEL e a Ar Telecom defendem que as regras previstas no n.º 10 do artigo 7.º e no 

n.º 7 do artigo 12.º do projeto de regulamento devem entrar em vigor no mesmo momento. 

Defendem também que as novas regras devem entrar em vigor no prazo de 9 meses a 

contar da publicação da revisão dos anexos I e II da Especificação de portabilidade. 

A MEO propõe que o prazo de entrada em vigor do Regulamento seja mais alargado do 

que os 6 meses previstos no projeto de regulamento, uma vez que as alterações propostas 

têm um impacto muito relevante nos sistemas de informação e plataformas. 

A NOS, dada a necessidade de introduzir várias alterações (redesenho dos processos e 

implementações diversas, como o CPV), considera que o prazo das alterações deverá ser 

definido no âmbito do acordo a formalizar entre os stakeholders sobre as alterações aos 

anexos ao Regulamento, sendo que, em qualquer caso, o prazo não deverá ser inferior a 

9 meses contados a partir da formalização desse acordo. 

A Vodafone reafirma que os prazos, fixados no projeto de regulamento, para o PR 

comunicar a janela de portabilidade ao assinante e para o PD responder ao pedido 
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eletrónico de portabilidade, devem entrar em vigor no mesmo momento. Considera ainda 

que o prazo para a entrada em vigor da Especificação de portabilidade (anexos I e II ao 

Regulamento da Portabilidade) e das restantes disposições constantes do projeto de 

regulamento, fixado em 9 meses, deve ser contado da revisão e publicitação da 

Especificação de portabilidade no site da ANACOM e não da publicação do Regulamento 

da Portabilidade. 

Não foram recebidos comentários concretos sobre a implementação da solução técnica 

(ACQ) neste artigo. No entanto, a APRITEL, a NOS, a MEO, a Vodafone, a ONI/NOWO e 

a Ar Telecom sinalizaram a importância de esta acompanhar o calendário de 

implementação da migração para interligação IP. 

2.2.29.2. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM, considerando as posições manifestadas pelas empresas, entende que o 

prazo de entrada em vigor do Regulamento de alteração do Regulamento da Portabilidade 

é razoável e equilibrado face às melhorias e aos benefícios que advêm para o mercado em 

geral e para os consumidores em particular pelo que é desejável que os operadores e a 

Entidade de Referência promovam atempadamente as diligências que se revelem 

apropriadas. 

A ANACOM entende que esse prazo deve incluir um período máximo de 3 meses, contados 

da data da publicação do Regulamento, para os prestadores com obrigações de 

portabilidade e a ER, em conjunto com a ANACOM, reverem os anexos I e II da 

Especificação de portabilidade, por forma a acomodar as disposições estabelecidas no 

Regulamento de alteração do Regulamento da Portabilidade. 

Tendo sido mencionado por vários operadores que a migração para ACQ deveria estar 

sincronizada com a implementação da interligação IP, a ANACOM concorda e reconhece, 

face às sinergias e benefícios que decorrem das implementações em conjunto da migração 

da interligação IP e da solução de encaminhamento ACQ nas redes dos operadores, que, 

no caso dos números geográficos, deve haver coincidência nas migrações acima referidas. 

Neste sentido, entende adequado rever a sua posição e, tendo presente o teor do seu 

entendimento acima explicitado sobre o artigo 4.º, considera que um período de 2 anos a 

contar da data da publicação do Regulamento de alteração do Regulamento da 

Portabilidade será suficiente para os operadores que ainda utilizam a solução técnica QoR 
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migrarem para ACQ. 

 Outras propostas de alteração ao Regulamento 

2.2.30.1. Comentários recebidos 

A NOS propõe a introdução de um artigo que clarifique a forma de contagem dos prazos, 

estabelecendo que os prazos são fixados em dias úteis, salvo quando disposto de forma 

diferente. 

Foram ainda recebidos vários comentários da Vodafone, nomeadamente os seguintes: 

 considera que o contrato com a Entidade de Referência (ER) deverá salvaguardar 

a possibilidade de os operadores nacionais, numa relação entre empresas do 

mesmo grupo, poderem partilhar a informação da Base de Dados de Referência 

(BDR). 

 defende a possibilidade de alargamento do acesso a terceiros através do contrato 

com a ER, em prol da qualidade do encaminhamento de chamadas, da redução dos 

custos associados a encaminhamentos menos eficientes de chamadas e SMS, os 

quais teriam apenas acesso a consulta e estariam impedidos de revenda da 

informação da BDR ou à utilização indevida da mesma (nomeadamente para 

qualquer finalidade não prevista no contrato a celebrar), devendo ser 

implementados mecanismos de controlo de utilização da informação. Esta adesão 

de terceiros ao contrato com a ER contribuiria, igualmente, no seu entender, para a 

redução dos custos de manutenção da BDR, a qual deveria ser repercutida nos 

custos suportados pelos operadores nacionais. 

 indica ainda alguns aspectos relacionados com os procedimentos definidos na 

Especificação de portabilidade (Anexo II), nomeadamente o uso incorreto do código 

304, a possibilidade de permitir mais que uma causa de rejeição, possibilidade de 

portabilidade de uma gama configurada com NRN diferentes desde que pertençam 

ao mesmo operador (atualmente gera o erro 501). 

2.2.30.2. Entendimento da ANACOM 

A ANACOM esclarece que introduziu as alterações necessárias e adequadas nos 

diferentes artigos que estabelecem prazos, clarificando, expressamente, as situações em 
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que os mesmos se contam em dias úteis ou de calendário. Assim, considera não ser 

necessário introduzir um novo artigo no Regulamento da Portabilidade, tal como propõe a 

NOS. 

Quanto à proposta da Vodafone sobre o alargamento do acesso à BDR a terceiros, a 

ANACOM esclarece que o projeto de regulamento já prevê que os prestadores de serviços 

de comunicações eletrónicas possam encaminhar eficientemente não só as chamadas, 

como também os SMS. No sentido de assegurar perante outras entidades as obrigações 

em matéria de portabilidade e a aplicação consistente do Regulamento da Portabilidade, 

não parece ajustado que “empresas do mesmo grupo” possam beneficiar dos dados da 

BDR e do contrato já estabelecido com a ER. Já quanto ao acesso à BDR por terceiros e 

das condições/restrições associadas ao mesmo, a ANACOM considera que se trata de um 

assunto do foro do contrato estabelecido entre a ER, os prestadores e a ANACOM que, 

como tal, extravasa o âmbito do Regulamento da Portabilidade. 

No que se refere às sugestões sobre causas de rejeição da Vodafone, a ANACOM 

considera que estas poderão ser eventualmente debatidas e, se necessário, revistas em 

sede de revisão da Especificação de portabilidade (Anexo II) prevista no artigo 6.º. 

Assim sendo, a ANACOM não considera, nem vê necessidade de atender às propostas 

dos prestadores acima referidas no âmbito da presente alteração ao Regulamento da 

Portabilidade. 

3. Conclusão 

A ANACOM tendo em consideração os comentários recebidos e ainda o seu entendimento 

sobre a matéria, reviu a proposta de alteração do Regulamento da Portabilidade, 

designadamente, nos seguintes aspectos: 

 Na definição de «Área geográfica de numeração» foi retificada a definição de forma 

a permitir a existência de mais do que um código para a mesma área geográfica, 

situação que se verifica atualmente na área geográfica de Braga. 

 Na definição de código de validação da portabilidade clarificou-se que este deve 

permitir ao prestador doador ou ao prestador detentor identificar univocamente o 

assinante e o(s) seu(s) número(s) para efeitos de portabilidade. 
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 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. 

 Foi ajustada a definição de pedido coerente, podendo agora este conter números 

de diferentes tipos. 

 Foi reintroduzida a definição de pedido simples. 

 Foi alterada a redação do artigo 10.º, por forma a que não subsistam dúvidas sobre 

quais os documentos de identificação, legalmente admissíveis, que podem ser 

apresentados pelo assinante. 

 No artigo 10.º-A foi alterado o prazo constante no n.º 1 de 30 dias para 5 dias úteis 

e no n.º 2 clarificou-se que o prazo de 3 dias corresponde a dias úteis. 

 Foi precisado no n.º 12 do artigo 12.º que, para efeitos de contagem, quando uma 

intervenção física na rede é concluída após as 17 horas de um dia útil, é 

considerado como tendo sido concluído no dia útil seguinte. 

 No artigo 12.º- A procedeu a ligeiras alterações do texto da alínea c) do n.º 6, do n.º 

7 e do n.º 8 no sentido de clarificar que a comunicação do CVP ao assinante deve 

ser feita em função da forma e dos serviços efetivamente disponibilizados pelos 

prestadores aos seus assinantes. 

 No artigo 22.º procedeu-se à alteração nas alíneas a) e d) do n.º 2, no sentido de 

ajustar as informações a reportar pelos prestadores à mudança de paradigma do 

anúncio de portabilidade (opt-in). 

 No artigo 23.º-A deixou de ser obrigatória a utilização de um pedido coerente nos 

casos de portabilidade simultânea de vários números associados a ofertas de 

serviços em pacote passando a mesma a constituir uma possibilidade.  

 Procedeu-se ainda a algumas correções editoriais ao longo do documento. 

 No artigo 5.º - Norma transitória do Regulamento de alteração ao Regulamento da 

Portabilidade, foram incluídas duas obrigações para os prestadores: (i) deverão 
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informar os seus utilizadores finais, com a antecedência adequada, que se 

pretenderem manter o aviso previsto no artigo 21.º do Regulamento da 

Portabilidade devem apresentar pedido expresso para esse efeito e; (ii) gerar, nos 

termos definidos na Especificação de portabilidade, o CVP (Código de Validação 

de Portabilidade) referente aos números ativos e passíveis de serem portados bem 

como dos números em tempo de quarentena e comunicar esses CVP aos 

assinantes, de acordo com o artigo 12.º-A do Regulamento da Portabilidade. Assim 

sendo, o atual processo de validação mantém-se até à entrada em vigor do 

Regulamento, mesmo nas situações em que o CVP seja gerado antes desse prazo. 

 No artigo 6.º - Entrada em vigor do Regulamento de alteração do Regulamento da 

Portabilidade, foi incluída disposição que prevê que a solução técnica de 

encaminhamento definida no artigo 4.º do Regulamento da Portabilidade (All Call 

Query) deverá ser implementada para todos os tipos de números objeto de 

portabilidade no prazo máximo de dois anos após a publicação do presente 

regulamento. O prazo de entrada em vigor do regulamento é de 10 dias após a sua 

publicação, exceto no que se refere (i) às normas que estão dependentes da 

revisão da Especificação de portabilidade, que deve ocorrer num período máximo 

de 3 meses após a publicação do regulamento, dispondo as empresas com 

obrigações de portabilidade e a ER de um prazo de 6 meses para procederem às 

adaptações necessárias aos seus sistemas e plataformas, bem como (ii) ao novo 

regime do anúncio de portabilidade e da informação aos utilizadores finais que 

entram em vigor no prazo de 3 meses a contar da data de publicação do 

regulamento. 


