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Sumário Executivo  

 

17% de números 

portados associados 

ao total de acessos 

móveis ativos  

 

No final do 1.º semestre de 2022 (1S2022) encontravam-se portados 

16,9% dos números associados à totalidade dos acessos móveis 

ativos, incluindo números associados a PC/tablet/pen/router e 

acessos Machine to Machine (M2M). Caso se excluam os números 

associados a PC/tablet/pen/router e acessos M2M, a percentagem de 

números associados a acessos móveis ativos que se encontram 

portados foi de 21,1%. 

18% de números 

móveis portados no 

segmento 

residencial  

No segmento residencial, a percentagem de números móveis 

associados à totalidade dos acessos móveis ativos que se 

encontravam portados era de 18%. No segmento não residencial, esta 

percentagem foi de 11,2%. 

 

27% de números 

geográficos 

portados  

31% de números 

geográficos portados 

no segmento 

residencial 

5 072,5 milhares de 

números 

encontravam-se 

portados 

Crescimento dos 

números portados no 

STM e ligeira redução 

no SFT 

No final do 1S2022 encontravam-se portados 27,3% dos números 

atribuídos a clientes do serviço telefónico fixo (STF) por acesso direto.  

 

No segmento residencial, a percentagem de números geográficos que 

se encontravam portados no final do 1S2022, foi de 30,7%. No 

segmento não residencial, esta percentagem foi de 22,3%. 

 

 

No final do 2.º trimestre de 2022 (2T2022) existiam 5 072 525 

números portados, dos quais 3 164 571 números associados ao 

serviço telefónico móvel (STM), 1 889 113 números geográficos 

atribuídos a clientes por acesso direto do STF e 18 841 outros 

números não geográficos. 

A quantidade de números que se encontravam portados manteve no 

final do 2T2022 a tendência de crescimento no que respeita aos 

números móveis, enquanto nos serviços geográficos se verifica uma 

redução, embora pouco acentuada.  



 

Portabilidade – 2.º Trimestre e 1.º Semestre de 2022 

  
 

5 

 

167,9 mil números 

foram objeto de 

portabilidade 

 

 

Durante o 2T2022 foram objeto de portabilidade 167 850 números, 

dos quais 137 390 números móveis (82% do total), 30 284 números 

geográficos e 176 “outros números não geográficos”.   

 

12% das 

portabilidades no 

STM foram entre 

MNO e MVNO 

A quantidade total de números que foram objeto de portabilidade 

entre Mobile Network Operators (MNO) e Mobile Virtual Network 

Operators (MVNO) fixou-se em 16 024 números (soma dos port in, de 

MNO para MVNO, e dos port out, de MVNO para MNO). O valor 

registado corresponde a 11,7% da quantidade total de números 

móveis que foram objeto de portabilidade durante o 2T2022. 

 

Os MVNO são 

“recebedores 

líquidos” de números 

portados 

 

Tal como em trimestres anteriores, a quantidade de números móveis 

que durante o 2T2022 foram objeto de port in (de MNO para MVNO) 

foi superior à quantidade de números móveis objeto de port out (de 

MVNO para MNO), mantendo-se os MVNO “recebedores líquidos”. 

No 2T2022, 9 774 números móveis foram objeto de port in (de MNO 

para MVNO) e 6 250 números foram objeto de port out (de MVNO 

para MNO). 
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1 Percentagem de números que se encontram portados 

1.1. Percentagem de números móveis que se encontram portados 

No final do 1.º semestre de 2022 (1S2022) a percentagem de números associados a acessos 

móveis ativos que se encontravam portados, incluindo números associados a 

PC/tablet/pen/router e acessos M2M, foi de 16,9%. 

Tabela 1 - Percentagem de números móveis que se encontram portados 1  
 

 
              

1ºSem2021   2ºSem2021   1ºSem2022 
Variação 
Absoluta 

Indicador 1 (Quantidade de números ported-in associados 
a acessos móveis ativos) 

2 915 515 2 998 257 3 100 197 101 940 

Indicador 2 (Quantidade de números associados a acessos 
móveis ativos) 

17 578 333 18 314 918 6 646 771 771 119 

Rácio: Indicador 1/ Indicador 2 16,59%  16,37%  16,93%  

        Unidade: quantidade de números, % 

 Fonte: ANACOM, com base nas respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade 
 Nota: Inclui números associados a PC/tablet/pen/router e acessos M2M  

 

Excluindo os números associados a PC/tablet/pen/router e acessos M2M, a percentagem de 

números associados a acessos móveis ativos que se encontram portados foi, no final do 1S2022, de 

21,1%. 

Tabela 2 - Percentagem de números móveis que se encontram portados  

               
1ºSem2021   2ºSem2021   1ºSem2022 

 Variação 
Absoluta 

Indicador 1 (Quantidade de números ported-in associados a 
acessos móveis ativos) 

2 912 464 2 995 388 3 097 284 101 896 

Indicador 2 (Quantidade de números associados a acessos 

móveis ativos) 
13 626 056 14 123 559 14 653 871 530 312 

Rácio: Indicador 1/ Indicador 2 21,37%  21,21%  21,14%  

         Unidade: quantidade de números, % 

Fonte: ANACOM, com base nas respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade 
 Nota: Exclui números associados a PC/tablet/pen/router e acessos M2M 

 

 
 

1 Neste ponto do Relatório, números móveis que se encontram portados são números "ported-in" associados a acessos móveis ativos do prestador. 

   Não são contabilizados como números portados aqueles que se encontram em "período de quarentena".No contexto deste indicador, os números 
"ported-in" não incluem os números que regressaram ao prestador doador. 
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Como ilustrado na Figura seguinte, a percentagem de números móveis do segmento residencial que 

se encontravam portados era, no final do 1S2022, de 18%. No segmento não residencial, esta 

percentagem era de 11,2%. 

Figura 1 - Evolução da percentagem de números móveis que se encontram portados, por segmento de mercado 

 
Unidade: %/ Fonte: ANACOM, com base nas respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade 

  Nota: Inclui números associados a PC/tablet/pen/router e acessos M2M  

 

1.2. Percentagem de números geográficos que se encontram 

portados 

Na tabela seguinte apresenta-se a percentagem de números geográficos que se encontravam 

portados, que foi de 27,3% no final do 1S2022 (uma diminuição de 0,7 pontos percentuais face a 

igual período do ano anterior). 

 

Tabela 3 - Percentagem de números geográficos que se encontram portados 2 

               
1ºSem2021   2ºSem2021   1ºSem2022 

 Variação 
Absoluta 

Indicador 1 (Quantidade de números ported-in afetos ao 
STF) 

1 832 915 1 828 589 1 816 291 -12 298 

Indicador 2 (Quantidade de números afetos ao STF 
atribuídos a clientes de acesso direto) 

6 529 305 6 575 582 6 646 771 71 189 

Rácio: Indicador 1/ Indicador 2 28,07%  27,81% 27,33%  

  Unidade: quantidade de números, % 
          Fonte: ANACOM, com base nas respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade 

 

 
 

2 Nesta tabela, números geográficos que se encontram portados são números "ported-in" atribuídos a clientes por acesso direto do prestador. Não 

são contabilizados como números portados aqueles que se encontram em "período de quarentena". Os números "ported-in" não incluem os números 
que regressaram ao prestador doador. 
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No que diz respeito ao segmento residencial, como ilustrado na Figura seguinte, a percentagem de 

números geográficos que se encontravam portados, foi de 30,7% no final do 1S2022 de 2022. No 

segmento não residencial, esta percentagem foi de 22,3%. 

Figura 2 – Evolução da percentagem de números geográficos que se encontram portados, por segmento de mercado 

 
Unidade: %  
Fonte: ANACOM, com base nas respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade  
 
 

2 Quantidade de números que se encontram portados 

No final do 2T2022 existiam 5 072 525 números portados, dos quais 3 164 571 números 

associados ao STM, 1 889 113 números geográficos atribuídos a clientes por acesso direto do STF 

e 18 841 outros números não geográficos. 

Como ilustrado na tabela seguinte, verifica-se um decréscimo da quantidade de números portados 

no STF, tanto em relação ao final do 1T2022 (-0,4% ou -7.741 números), como em comparação 

com o mesmo trimestre do ano anterior (-0,8% ou -14.461 números). 
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Tabela 4– Evolução trimestral da quantidade de números portados 3 

 

2T2021 1T2022   2T2022 
Variação trimestral 

        (+/-)        % 

  Variação Homóloga 

(+/-)        % 

STF (serviço telefónico fixo) 1 903 574 1 896 854  1 889 113         -7 741     -0,41%    -14 461     -0,76% 

STM (serviço telefónico móvel) 2 990 086  3 123 754  3 164 571       40 817      1,31%   174 485       5,84% 

SNG (outros serviços não geográficos) (*)       18 092  18 748  18 841              93      0,50%           749       4,14% 

TOTAL 4 911 752  5 039 356  5 072 525       33 169      0,66%  160 773       3,27% 

Unidade: quantidade de números  
Fonte: ANACOM/Entidade de Referência          

Nota:  

(*) Inclui números portados da gama de numeração 30 (números associados ao serviço telefónico nómada): 15.290 números no final do 2T2021, 15.415 
números no final do 1T2022 e 15.492 números no final do 2T2022.  

 

Como se observa na Figura seguinte, manteve-se no final do 2T2022 a tendência de crescimento no 

que respeita aos números móveis que se encontravam portados, enquanto nos serviços geográficos 

se verifica uma ligeira redução.  

Figura 3 – Evolução da quantidade de números portados existente no final de cada trimestre 

   

Unidade: quantidade de números / Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

 

 
 

3 O indicador "quantidade de números portados" contabiliza a quantidade de números que, no final do período em análise, se encontravam portados, não 

incluindo, portanto, os números que regressaram ao prestador doador. Um mesmo número que, após uma primeira portabilidade, tenha sido novamente 
portado para outros prestadores (que não o prestador doador) é, nesta tabela, contabilizado uma única vez. 

Nesta tabela são também contabilizados como números portados aqueles que se encontram em "período de quarentena". 
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Em termos mensais, como evidenciado na Figura seguinte, a quantidade de números que se 

encontravam portados, entre o final de junho de 2020 e o final de junho de 2022, apresentou uma 

tendência crescente no que respeita aos números móveis, enquanto em relação aos números 

geográficos o indicador apresentou variações mensais muito reduzidas ao longo do período. 

Figura 4– Evolução da quantidade de números portados existente no final de cada mês 

 
Unidade: quantidade de números / Fonte: ANACOM/Entidade de Referência        

  

 

3 Portabilidade de números entre operadores 

Durante o 2T2022 foram objeto de portabilidade 167 850 números, dos quais 137 390 números 

móveis (que representam 82% do total), 30 284 números geográficos e 176 “outros números não 

geográficos”. 

A quantidade total de números que foram objeto de portabilidade, durante o 2T2022, diminuiu 

6,5% face ao 2T2021. Para este decréscimo contribuiu a diminuição de 35% registada na 

quantidade de números geográficos que foram objeto de portabilidade, apesar de tanto os 

números móveis como os restantes números não geográficos terem atingido aumentos, de 3,4% e 

13,6%, respetivamente.  
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Tabela 5 - Quantidade de números que foram objeto de portabilidade 4 

 

 2T2021 1T2022   2T2022 

Variação Trimestral 

(+/-)        % 

Variação Homóloga  
(+/-)      % 

STF serviço telefónico fixo    46 609     34 896    30 284   -4 612   -13,22%   -16 325   -35,03% 

STM serviço telefónico móvel 132 831 148 674 137 390 -11 284     -7,59%       4 559       3,43% 

SNG outros serviços não geográficos 155 194 176        -18     -9,28%            21      13,55% 

TOTAL  179 595  183 764 167 850     -15 914    -8,66% -11 745    -6,54% 

Unidade: Quantidade de números  
Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

A Figura seguinte mostra a evolução trimestral (entre o 2T2020 e o 2T2022) da quantidade de 

números móveis e geográficos que foram objeto de portabilidade. É evidenciada, ao longo dos 

trimestres em análise, a relevância do serviço telefónico móvel face ao serviço telefónico fixo no 

que respeita aos valores alcançados neste indicador. 

 

Figura 5 - Evolução da quantidade de números que foram objeto de portabilidade em cada trimestre 

 
Unidade: Quantidade de números  
Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

A analise mensal da quantidade de números móveis e geográficos que, entre 1 de junho de 2020 e 

30 de junho de 2022, foram objeto de portabilidade é apresentada na Tabela e Figura seguintes. 

 
 

4 Neste indicador são contabilizados não só os números que foram objeto de uma primeira portabilidade (ou de portabilidades subsequentes) para um 

prestador que não o "doador" mas também os números que foram portados para o próprio "prestador doador". 

O presente indicador não é representativo do churn (mudança de prestador), na medida em que os clientes podem mudar de prestador sem portar o número. 
Não reflete também o churn de clientes com números portados, uma vez que cada cliente, em particular no segmento empresarial, pode portar mais do que 
um número.  
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Tabela 6 – Quantidade de números que, em cada mês, foram objeto de portabilidade 

MÊS          STF STM 

 

MÊS STF STM 
Jun-2020 11 198 41 195  Jul-2021 18 815 44 258 

Jul-2020 18 401 44 560  Ago-2021 10 690 44 222 

Ago-2020 9 484 42 393  Set-2021 11 450 47 341 

Set-2020 21 966 46 151  Out-2021 14 126 47 304 

Out-2020 13 963 48 675  Nov-2021 11 709 49 997 

Nov-2020 14 151 48 443  Dez-2021 11 200 48 594 

Dez-2020 14 139 44 640  Jan-2022 12 730 47 349 

Jan-2021 14 421 40 249  Fev-2022 10 595 46 606 

Fev-2021 18 050 40 602  Mar-2022 11 571 54 719 

Mar-2021 29 145 51 397  Abr-2022 9 152 42 422 

Abr-2021 14 732 43 902  Mai-2022 9 557 50 396 

Mai-2021 13 064 45 035  Jun-2022 11 575 44 572 

Jun-2021 18 813 43 894     

Unidade: quantidade de números 
Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

Como ilustra a Figura seguinte, este indicador atingiu nos números móveis valores muito superiores 

aos verificados para os números geográficos, sendo de salientar que em ambos os casos se 

observaram acentuadas variações ao longo de todo o período. 

Figura 6- Evolução da quantidade de números que, em cada mês, foram objeto de portabilidade 

 

Unidade: Quantidade de números  
Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 
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4 Portabilidade entre MNO e MVNO  

A quantidade total de números que foram objeto de portabilidade entre MNO e MVNO5 ascendeu 

a 16 024 números durante o 2T2022 (soma dos números objeto de port in, de MNO para MVNO, 

e dos números objeto de port out, de MVNO para MNO). Este valor representa 11,7% da 

quantidade total de números móveis que foram objeto de portabilidade durante o mesmo período.  

No trimestre em análise 9 774 números foram objeto de port in (de MNO para MVNO), mais 21,7% 

que em igual período do ano anterior. A quantidade de números que foram objeto de port out (de 

MVNO para MNO) fixou-se em 6 250 números, mais 32% que em igual período do ano anterior.  

 

Tabela 7 - Quantidade de números móveis que foram objeto de port in e de port out entre MVNO e MNO 

 
              

2T2021 1T2022   2T2022 

 Variação 
Trimestral 
  (+/-)      % 

Variação 
Homóloga  
(+/-)      % 

Port in (de MNO para MVNO) 8 029 9 889      9 774      -115    -1,16%    1 745    21,73% 

Port out (de MVNO para MNO) 4 730 5 664    6 250      586   10,35%     1 520    2,14% 

Saldo (Port in – Port out) 3 299  4 225      3 524    

       Unidade: quantidade de números 
        Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

 

A Figura abaixo representa a evolução trimestral (entre o 2T2020 e o 2T2022) da quantidade de 

números móveis que foram objeto de portabilidade entre MVNO e MNO. Verifica-se que no 

2T2022, tal como nos trimestres anteriores, os MVNO apresentam-se como “recebedores 

líquidos”, ou seja, a quantidade de números móveis que foram objeto de port in (de MNO para 

MVNO) é sempre superior à quantidade de números que foram objeto de port out (de MVNO para 

MNO). 

 

 

Figura 7 - Evolução trimestral da quantidade de números móveis que foram objeto de port in e de port out entre MVNO 

e MNO 

 
 

5 MVNO em atividade no final do 2T2022: Lycamobile Portugal, Lda., NOWO Communications, S.A. e Onitelecom – Infocomunicações, S.A..  

MNO em atividade no final do 2T2022: MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., NOS Comunicações, S.A. e Vodafone Portugal - 
Comunicações Pessoais, S.A. 
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Unidade: Quantidade de números  
Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

 

Em termos mensais, desde junho de 2020, também se mantém a tendência, com a quantidade de 

números móveis objeto de port in a atingir valores muito superiores aos verificados relativamente à 

quantidade de números móveis objeto de port out.  

Figura 8 - Evolução mensal da quantidade de números móveis que foram objeto de port in e de port out entre MVNO e 

MNO  

 

 
Unidade: Quantidade de números  
Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 
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5 Preços da Portabilidade 

Apresentam-se seguidamente os preços (retalhistas) que os operadores do serviço fixo, móvel 

e nómada cobram pela operação de portabilidade aos novos clientes que optam por manter o 

número. 

 

5.1 Preços da Portabilidade no STM 

No final de junho de 2022, tal como em reportes anteriores, a portabilidade é gratuita para a 

generalidade dos prestadores do SMT. Apenas dois prestadores cobravam um preço aos clientes 

que optam por manter o número, sendo que num caso é aplicável somente em ofertas sem 

fidelização e no outro caso o valor da portabilidade é usualmente oferecido em campanha.   

Tabela 8– Preços retalhistas de portabilidade cobrados pelos prestadores do serviço telefónico móvel (STM) 

Operador   Segmento de mercado Preços de portabilidade cobrados aos utilizadores 

Lycamobile Residencial €0 

MEO Residencial e Empresarial €0 

 

 

NOS Residencial e Empresarial €0 

NOWO Residencial e Empresarial €12,20 por número portado (este valor é usualmente oferecido em campanha) 

Onitelecom Empresarial €0 

Vodafone Residencial e Empresarial 

Para assinantes sem fidelização:  
  - € 16,26, para clientes com tarifários pós pagos 
  - € 0, para clientes com tarifários pré-pagos 
Para assinantes com 6, 12 ou 24 meses de fidelização: 
  - € 0 (oferta por campanha) 

Unidade: Euros 
Fonte: Respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade 
Nota: Os preços apresentados, reportados ao final do 1.º semestre de 2022, não incluem IVA.  

 

5.2 Preços da Portabilidade no STF 

Relativamente ao SFT, verificou-se que no final de junho de 2022 prevalecia a gratuitidade na 

operação de portabilidade, à semelhança de reportes anteriores. No segmento residencial, apenas 

dois prestadores cobravam aos clientes um preço pela mudança de número (20 euros para 

assinantes de ofertas sem fidelização, num caso, e 12,20 euros no outro caso, mas que poderá não 

ser cobrado, consoante campanhas em vigor). No segmento não residencial apenas três 

prestadores cobravam a portabilidade (um cobrava 12,20 euros, outro cobrava 15 euros e o outro 

20 euros, mas, este último, apenas a assinantes subscritores de ofertas sem fidelização). 
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Tabela 9– Preços retalhistas de portabilidade cobrados pelos prestadores do serviço telefónico fixo (STF) 

Operador   Segmento de mercado 
Preços de portabilidade cobrados aos utilizadores 

AR Telecom Empresarial €0 

COLT Empresarial €0 

 Dialoga Empresarial €0 

 

G9Telecom Residencial e Empresarial 

€20-para cliente sem fidelização 
As eventuais opções de fidelização (para os períodos previstos na Lei n.º 15/2016) 
são a pedido do cliente final, com concordância e conhecimento do benefício da 
oferta deste valor. 

IP Telecom Empresarial 

Portação de número individual: €15  
Portação por número em blocos de números contíguos: 
- Blocos de 1-9:  €15; 
- Blocos de 10-99:  €5; 
- Blocos de >=100:  €2,5.  
Nota: Pagamento "à cabeça". 

MEO Residencial e Empresarial €0 

 

 

NOS Residencial e Empresarial €0 

NOS Açores Residencial e Empresarial €0 

NOS Madeira Residencial e Empresarial €0 

NOWO 
Residencial e Empresarial 

Mercado Residencial: €12,20 por número portado (cobrado "à cabeça"). O valor 
poderá não ser cobrado, consoante campanhas ou promoções em vigor em cada 
momento. 
Mercado Empresarial: O preço da portabilidade varia de acordo com a 
quantidade de números portados: 
1-9 números €12,2 por número portado; 
10-99 números €10 por número portado; 
100-999 números €8 por número portado; 
1.000-9.999 números €6,5 por número portado; 
>=10.000 números €5 por número portado. 
Nota: Pagamento "à cabeça" ou poderão não ser cobrados, consoante 
campanhas ou promoções em vigor em cada momento. 

Onitelecom Empresarial €0 

Orange Empresarial €0 

Verizon Empresarial €0 

Vodafone Empresarial €0 (oferta por campanha) 

Voxbone Empresarial €0 

Unidade: Euros 
Fonte: Respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade 
Nota: Os preços apresentados, reportados ao final do 1.º semestre de 2022, não incluem IVA.  
 

 

 

5.3 Preços da Portabilidade no Serviço Telefónico Nómada 

No serviço telefónico nómada verificou-se que, no final de junho de 2022, à semelhança do 

verificado anteriormente, apenas dois dos prestadores atuantes no segmento residencial 

cobravam aos clientes a operação de portabilidade. Um desses prestadores cobrava 20 euros a 



 

Portabilidade – 2.º Trimestre e 1.º Semestre de 2022 

  
 

18 

assinantes subscritores de ofertas sem fidelização. O segundo prestador cobrava 4,59 euros por 

número portado.  

No segmento não residencial, a portabilidade é gratuita para oito dos onze prestadores do serviço 

telefónico nómada. Os restantes três operadores cobram um preço pela portabilidade, de 4,59 

euros, 15 euros e 20 euros, respetivamente, sendo que, neste último caso, o valor apenas é 

cobrado a assinantes de ofertas sem fidelização. 

 

Tabela 10 – Preços retalhistas de portabilidade cobrados pelos prestadores do serviço telefónico nómada 

Operador   Segmento de mercado Preços de portabilidade cobrados aos utilizadores 

AR Telecom Empresarial €0 

G9Telecom Residencial e Empresarial 

€20-para cliente sem fidelização 
As eventuais opções de fidelização (para os períodos previstos na Lei n.º 15/2016) 
são a pedido do cliente final, com concordância e conhecimento do benefício da 
oferta deste valor. 

IP Telecom Empresarial 

Portação de número individual: €15  
Portação por número em blocos de números contíguos: 
- Blocos de 1-9:  €15; 
- Blocos de 10-99:  €5; 
- Blocos de >=100:  €2,5.  
Nota: Pagamento "à cabeça". 

MEO Residencial e Empresarial €0 

 

 

NOS Residencial e Empresarial €0 

NOS Madeira Residencial  €0 

Onitelecom Empresarial €0 

Orange Empresarial €0 

Premium Net Empresarial €0 

Vodafone Empresarial 
€0 (oferta por campanha)  
Nota: O serviço telefónico nómada encontra-se disponível para soluções à 
medida. 

Voipunify Empresarial € 4,59 por número portado (pagamento a 30 dias) 

Voxbone Empresarial €0 

  Unidade: Euros 
Fonte: Respostas dos operadores ao Questionário Semestral de Portabilidade 
Nota: Os preços apresentados, reportados ao final do 1.º semestre de 2022, não incluem IVA. 
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Nota metodológica 
 

Fontes 

Entidade de Referência para a Portabilidade (ER) 
Informação remetida mensalmente à ANACOM pela entidade que faz a gestão da base de dados que armazena a informação 

relativa aos números portados e ao histórico de transações efetuadas (pontos 2, 3 e 4 do relatório). 

Questionário Semestral de Portabilidade 

Informação recolhida semestralmente junto dos prestadores do serviço telefónico móvel (incluindo MVNO), prestadores do 

serviço telefónico fixo e prestadores do serviço telefónico nómada (pontos 1 e 5 do relatório). 

 

 

Definições e notas 
Acesso Direto 

Entende-se que existe acesso direto quando existe uma linha instalada desde o local onde o cliente está domiciliado e, se 

necessário, do respetivo equipamento terminal, até um ponto de entrada de uma rede pública comutada de telecomunicações. 

Acesso móvel ativo 

Todo o acesso móvel (conjunto do equipamento terminal e software necessários para aceder aos serviços disponíveis nas redes 

móveis) que no final do semestre se encontra habilitado a usufruir um dos serviços (i.e., ter o direito de originar ou receber 

chamadas de voz ou mensagens ou de aceder a um serviço de transmissão de dados), sem que necessariamente o tenha utilizado, 

estando, portanto, «vivo» no sistema de registo na rede. Para efeito de cálculo deve-se recorrer ao número de cartões SIM/USIM 

ativos. Não devem ser aqui contabilizados cartões oferta que, apesar de ativos, não foram ainda recarregados e cartões pré-ativos 

(p. ex. disponíveis em lojas ou armazéns). 

Período de quarentena 

Período de três meses durante o qual um cliente com um número portado e que tenha cessado contrato com o prestador pode 

ainda solicitar o uso desse número na mesma empresa ou requerer portabilidade do mesmo. 

Portabilidade 

Operação através do qual o cliente muda de prestador mantendo o número. 

Prestador doador 

Prestador ao qual o regulador atribuiu o número. 
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