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Decisão 

relativa à alteração do Questionário semestral de Portabilidade 

 

I. Enquadramento 

Por deliberação de 11 de novembro de 2009, o Conselho de Administração da ANACOM, 

aprovou o Questionário semestral de Portabilidade, que congrega e sistematiza a informação 

que as empresas com obrigações de portabilidade devem remeter à ANACOM, por forma a 

permitir a esta Autoridade o acompanhamento da evolução daquela funcionalidade, a 

verificação do cumprimento pelos prestadores de um determinado conjunto de obrigações 

decorrentes da legislação e regulamentação em vigor (obrigações fixadas no Regulamento 

da Portabilidade e na Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual - Lei das 

Comunicações Eletrónicas) e a avaliação das medidas estabelecidas para informação aos 

consumidores relativas às operações de portabilidade, às chamadas para números portados 

e aos respetivos preços.  

A informação recolhida através do referido questionário complementa os elementos que são 

recebidos da Entidade de Referência (entidade que gere o sistema de base de dados que 

armazena a informação relativa aos números portados, bem como o histórico de transações 

efetuadas), ao abrigo do n.º 4.5 do artigo 4.º do Contrato de Fornecimento de Serviços de 

Portabilidade entre a Portabil, os prestadores de comunicações eletrónicas com obrigações 

de portabilidade e a ANACOM. 

Considerando: 

a) A recente publicação do Regulamento n.º 257/2018, de 8 de maio, que 

introduziu algumas alterações nas obrigações previstas no artigo 21.º do Regulamento 

da Portabilidade, nomeadamente ao nível do regime de disponibilização do aviso 

gratuito on line, bem como na informação prevista no artigo 22.º a remeter à ANACOM, 

por parte dos prestadores, para efeitos da sua monitorização. Neste âmbito, destaca-

se que, ao abrigo do Regulamento da Portabilidade, na sua atual versão: i) o aviso 

gratuito on line aplicável a chamadas para números móveis portados passa a ser 

disponibilizado somente mediante pedido expresso do utilizador final; e ii) as 

empresas que oferecem serviço telefónico móvel ou acessível em local fixo, com 

planos tarifários que possam implicar que uma chamada para um número portado seja 

mais cara do que anteriormente à portabilidade do mesmo devem disponibilizar 

através de um número gratuito para chamadas originadas na própria rede um serviço 

telefónico informativo sobre preços de chamadas e de comunicações non-call related 

para números portados;  
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b) A existência de alguns indicadores previstos no Questionário semestral de 

Portabilidade que carecem de adaptação, no sentido de assegurar a sua consistência 

com as adaptações de alguns indicadores previstos no Regulamento n.º 255/2017, de 

16 de maio, sobre a prestação de informação de natureza estatística;  

c) A relevância da recolha de informação sobre a quantidade de números ported-in 

associados a acessos móveis Machine-to-Machine ativos e a acessos móveis ativos 

com ligação exclusivamente através de PC/tablet/pen/router, informação esta que não 

é possível ser obtida através da Entidade de Referência, ao abrigo do já referido 

Contrato de Fornecimento de Serviços de Portabilidade, e que se considera dever 

passar a ser solicitada aos prestadores, uma vez que se desconhece atualmente a 

sua dimensão; 

d) A relevância da recolha de informação sobre portabilidade que permita uma melhor 

compreensão da evolução do rácio “percentagem de números que se encontram 

portados”, mediante solicitação aos prestadores de informação complementar sobre 

as principais componentes da variação semestral do numerador e do denominador 

desse rácio; 

e) O desconhecimento da percentagem de números das gamas 800, 808. 809, 707, 708, 

760, 761, 71 e 884 30 que se encontram ported-in; 

Considerou-se necessária a alteração do Questionário semestral de Portabilidade aprovado 

por deliberação de 11 de novembro de 2009.   

 

II. Projeto de Decisão e Audiência Prévia dos Interessados  

Por deliberação de 2 de agosto de 2018, tendo em conta o anteriormente exposto, o Conselho 

de Administração aprovou o sentido provável de decisão (SPD) relativo à alteração do 

Questionário semestral de Portabilidade, que deve ser preenchido pelas empresas com 

obrigações de portabilidade. 

O SPD, incluindo em anexo o projeto de Questionário semestral de Portabilidade, foi 

submetido à audiência prévia dos interessados num prazo de 15 dias úteis.  

Na sequência do pedido de prorrogação do referido prazo apresentado pela NOWO - 

Communications, S.A. e Onitelecom – Infocomunicações, S.A, a ANACOM decidiu, em 20 de 

agosto de 2018, deferi-lo parcialmente, prorrogando o prazo por mais 7 dias úteis, até 7 de 

setembro de 2018. 

No âmbito deste procedimento foram recebidas respostas, dentro do prazo estabelecido para 

o efeito, das seguintes entidades: 

 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); 

 NOWO - Communications, S.A. e Onitelecom – Infocomunicações, S.A. (NOWO/ONI); e 
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 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone). 

Foi elaborado o relatório da audiência prévia, o qual é parte integrante da presente decisão e 

inclui uma síntese das posições manifestadas, bem como o entendimento da ANACOM sobre 

as mesmas. 

O relatório fundamenta a presente decisão, justificando também as alterações que a 

ANACOM entendeu adequado introduzir e que não constavam do projeto de decisão, a saber:  

(i) alargamento, até 30 de julho de 2019, do prazo para o primeiro envio à ANACOM dos 

elementos contidos na questão 3.2. da Parte I e dos elementos constantes na questão 

6 das Partes I e II da versão final do novo questionário, devendo todos estes elementos 

reportar-se a 30 de junho de 2019. Mantém-se, no entanto, relativamente à restante 

informação prevista no questionário, a obrigação de o primeiro envio de resposta a esta 

Autoridade ter lugar até 30 de janeiro de 2019, com reporte a 31 de dezembro de 2018; 

(ii) obrigação de os prestadores reportarem, até 30 de janeiro de 2019, os elementos 

solicitados na questão 3.2. da Parte I e na questão 6 das Partes I e II do questionário 

semestral de portabilidade que tem vigorado, aprovado por esta Autoridade em 11 de 

novembro de 20091; 

(iii) inserção, no âmbito na questão 3.2. da Parte I do novo questionário, de pedido de 

identificação dos critérios de classificação utilizados para efeito do reporte da 

informação sobre reclamações relativas ao anúncio on line solicitada nesse mesmo 

ponto; 

 (iv) introdução, na questão 6 da Parte I do novo questionário, de um indicador que, não 

obstante não ter sido previsto no âmbito do SPD, a ANACOM tem, desde novembro de 

2010, solicitado aos prestadores2. Trata-se do indicador “quantidade de números 

associados a acessos móveis ativos excluindo os associados a acessos móveis 

utilizados exclusivamente para banda larga móvel” (ou seja, excluindo números 

associados a acessos móveis com ligação exclusivamente através de 

PC/tablet/pen/router”) bem como das correspondentes desagregações em termos de 

segmentos residencial e não residencial. A recolha deste indicador permitirá, no que 

respeita ao denominador do rácio “Percentagem de números que se encontram 

portados”; endereçar a questão da comparabilidade das séries (suscitada no âmbito 

das pronúncias recebidas);  

(v) eliminação, da versão final do novo questionário, dos indicadores da questão 3 da Parte 

III (gama de numeração 30) relacionados com a variação semestral do numerador e do 

                                                           
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=335679. 

 
2 A ANACOM solicitou aos prestadores que a quantidade de números associados a estações móveis /equipamento 

de utilizador de suporte afetos, em exclusivo, ao serviço de banda larga móvel passasse a ser excluída para efeito 
do apuramento dos acessos móveis considerados no reporte a esta Autoridade, no âmbito do questionário 
semestral de portabilidade que tem vigorado. Este pedido aos prestadores (que se tem mantido) foi enviado pela 
primeira vez através de comunicação da ANACOM, em novembro de 2010, na sequência da sua análise preliminar 

das primeiras respostas ao questionário sobre portabilidade, aprovado por deliberação da ANACOM de 
11 de novembro de 2009. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=335679
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denominador do rácio “Percentagem de números que se encontram portados”, previstos 

no projeto de questionário aprovado no âmbito do SPD, a saber: “1.1. Quantidade de 

números que, entre o início e o final do semestre, deixaram de estar ported-in”, “1.2. 

Quantidade de novos números que, entre o início e o final do semestre, foram ported-

in, “2.1. Quantidade de números que, entre o início e o final do semestre, deixaram de 

estar atribuídos a clientes da empresa” e “2.2. Quantidade de números que, entre o 

início e o final do semestre, passaram a estar atribuídos a clientes da empresa”;  

(vi) eliminação da questão 3 da Parte IV do projeto de questionário, relativa à percentagem 

de números das gamas 800, 808. 809, 707, 708, 760, 761, 71 e 884 30 que se 

encontram ported-in; 

(vii) adaptação da designação de alguns indicadores ou das respetivas notas, com o 

objetivo de tornar mais claro o significado dos mesmos, atentas algumas dúvidas 

suscitadas no âmbito das pronúncias recebidas.  

III. Decisão 

Atento o supra exposto, o Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo dos poderes 

previstos nas alíneas  g), i) e m) do n.º 1 do artigo 9.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-

Lei n.º 39/2015, de 16 de março, na prossecução dos objectivos de regulação, especialmente 

os previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1,  na alínea d) do n.º 4 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, 

de 10 de fevereiro, na sua redação atual, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 54.º da 

mesma Lei e em desenvolvimento do artigo 22.º do Regulamento da Portabilidade (na sua 

versão atual), delibera: 

1) Aprovar o Questionário semestral de Portabilidade constante em anexo, o qual deve 

ser preenchido pelas empresas com obrigações de portabilidade, entendendo-se como 

tal aquelas previstas no n.º 3 do artigo 1.º do Regulamento da Portabilidade, ou seja, 

as empresas: 

a) Com responsabilidade de proceder ao encaminhamento de tráfego de chamadas 

e de tráfego de comunicações non-call related para números do Plano Nacional 

de Numeração (PNN); 

b) Que dispõem de números do PNN, atribuídos em atribuição secundária aos seus 

assinantes e passíveis de serem portados; 

c) Que recebem por portabilidade números atribuídos aos assinantes por outras 

empresas; 

2) Aprovar que o primeiro envio à ANACOM da resposta ao Questionário semestral de 

Portabilidade deve ter lugar até 30 de janeiro de 2019 (contendo informação reportada 

ao final do 2º semestre de 2018), com exceção da resposta às seguintes questões, cuja 

primeira remessa a esta Autoridade (com informação reportada ao final do 1º semestre 

de 2019) deve ter lugar até 30 de julho de 2019: 

a) questão 3.2. da Parte I do novo questionário (informação relativa ao número de 

reclamações relativas ao anúncio on line, desagregadas, respetivamente, em 
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termos do número de reclamações sobre a não audição do mesmo e do número 

de reclamações sobre a sua disponibilização nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 

21.º); 

b) questão 6 das Partes I e II do novo questionário; 

3) Aprovar que, até 30 de janeiro de 2019, com reporte ao final do 2º semestre de 2018, 

os prestadores devem igualmente remeter à ANACOM os elementos solicitados na 

questão 3.2. da Parte I e na questão 6 das Partes I e II do questionário semestral de 

portabilidade que tem vigorado, aprovado por esta Autoridade em 11 de novembro de 

20093. 

 

                                                           
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=335679 
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