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Sumário Executivo  

5 120,4 milhares de 

números 

encontravam-se 

portados  

Crescimento da 

quantidade de 

números que se 

encontram portados 

no STM  

e decréscimo no STF 

176,6 mil números 

foram objeto de 

portabilidade  

No final do terceiro trimestre de 2022 (3T2022) existiam 5 120 371 

números portados, dos quais 1 882 207 números geográficos 

(números atribuídos a clientes por acesso direto do serviço telefónico 

fixo), 3 219 105 números móveis (números associados ao serviço 

telefónico móvel) e 19 059 outros números não geográficos.  

Manteve-se no 3T2022 a tendência de crescimento no que respeita 

aos números associados ao serviço telefónico móvel (STM) que se 

encontram portados, mas a quantidade existente de números 

associados ao serviço telefónico fixo (STF) portados sofreu uma ligeira 

redução, em relação ao trimestre anterior assim como ao trimestre 

homólogo.  

Durante o 3T2022, foram objeto de portabilidade 176 644 números, 

dos quais 151 299 números móveis (representando 86% do total), 

25 053 números geográficos e 292 outros números não geográficos. 

11,5% das 

portabilidades no 

STM foram entre 

MNO e MVNOs 

Durante o 3T2022, a quantidade total de números que foram objeto 

de portabilidade entre Mobile Network Operators (MNO) e Mobile 

Virtual Network Operators (MVNO) fixou-se em 17 434 números 

(soma dos port in, de MNO para MVNO, e dos port out, de MVNO para 

MNO), o que corresponde a 11,5% da quantidade total de números 

móveis que, durante o mesmo trimestre, foram objeto de 

portabilidade. 

Os MVNO são 

“recebedores 

líquidos” de números 

portados 

No 3T2022, tal como nos trimestres anteriores, a quantidade de 

números móveis objeto de port in (de MNO para MVNO) foi superior 

à quantidade de números móveis objeto de port out (de MVNO para 

MNO), sendo os MVNO “recebedores líquidos”.  
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1 Quantidade de números que se encontram portados 

No final do 3T2022 existiam 5 120 371 números portados, dos quais 1 882 207 eram números 

geográficos (associados ao STF), 3 219 105 números móveis (associados ao STM) e 19 059 outros 

números não geográficos. 

Face ao trimestre homólogo, a quantidade de números associados ao STM que se encontram 

portados aumentou 6,31% e a quantidade de números associados ao STF que se encontram 

portados registou um decréscimo de 0,79% – Tabela 1.  

Tabela 1– Evolução trimestral da quantidade de números que se encontram portados1  

  
 

3T2021 2T2022   3T2022 
Variação trimestral 

        (+/-)        % 

  Variação Homóloga 

(+/-)        % 

STF (serviço telefónico fixo) 1 897 166 1 889 113  1 882 207         -6 906     -0,37%     -14 959     -0,79% 

STM (serviço telefónico móvel) 3 027 972  3 164 571  3 219 105       54 534      1,72%    191 133      6,31% 

SNG (outros serviços não geográficos) (*)       18 300  18 841  19 059            218      1,16%            759       4,15% 

TOTAL 4 943 438  5 072 525  5 120 371       47 846      0,94%   176 933       3,58% 

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

(*) Inclui números portados da gama de numeração 30 (números associados ao serviço telefónico nómada: 15.017 números do final do 3T2021, 15.492 
números no final do 2T2022 e 15.728 números no final do 3T2022.  
 

Como ilustrado na Figura 1, a quantidade de números móveis que se encontram portados manteve, 

no final do trimestre em análise, uma trajetória de crescimento, enquanto na quantidade de 

números geográficos se observou um ligeiro decréscimo.  

 

 

 

 

 
 

1 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, neste indicador, contabilizado uma única vez. 

- Neste indicador "número portado" é qualquer número que, no final do período em análise, se encontre atribuído por um prestador de serviços de 
comunicações eletrónicas a um assinante que mudou de prestador, que não o doador, mantendo esse mesmo número. Neste indicador são também 
contabilizados como números portados aqueles que se encontram em "período de quarentena". 
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Figura 1– Evolução da quantidade de números portados existente no final de cada trimestre 

 

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

Em termos mensais, como demonstra a Figura 2, a quantidade de números que se encontram 

portados, apresentou, entre o final de setembro de 2020 e o final de setembro de 2022, uma 

tendência de crescimento nos números móveis, enquanto relativamente aos números geográficos 

este indicador mostra variações mensais praticamente nulas no decurso do mesmo período. 

Figura 2– Evolução da quantidade de números portados existente no final de cada mês

 
Unidade: quantidade de números /Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 
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2 Portabilidade de números entre operadores 

Durante o 3T2022 foram objeto de portabilidade 176 644 números, dos quais 151 299 números 

móveis (corresponde a 86% do total), 25 053 números geográficos e 292 “outros números não 

geográficos”. 

A quantidade total de números que foram objeto de portabilidade aumentou 2,7% face ao mesmo 

trimestre do ano anterior. Para este acréscimo contribuiu o aumento registado nos números 

móveis, assim como nos números não geográficos, de 11,4% e 24,8%, respetivamente, apesar de 

os números geográficos terem apresentado um decréscimo de 30,3% (Tabela 2).  

Tabela 2- Quantidade de números que foram objeto de portabilidade2 

 

 3T2021 2T2022   3T2022 
Variação Trimestral 

(+/-)        % 
   Variação Homóloga  

(+/-)      % 

STF serviço telefónico fixo    35 955       30 284    25 053   -5 231   -17,27%   -10 902   -30,32% 

STM serviço telefónico móvel 135 821 137 390 151 299 13 909     10,12%       15 478     11,40% 

SNG outros serviços não geográficos 234 176 292        116     65,91%            58      24,79% 

TOTAL  172 010  167 850 176 644                 8 794       5,24%          4 634       2,69% 

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

 

A evolução da quantidade de números móveis e geográficos que, entre o 3T2020 e o 3T2022, foram 

trimestralmente objeto de portabilidade é apresentada na Figura 3. Ao longo dos trimestres em 

análise, a quantidade de números móveis que foram objeto de portabilidade suplantou largamente 

a quantidade de números geográficos que foram objeto de portabilidade. 

 

 

 

 

 

 
 

2 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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Figura 3- Evolução da quantidade de números que, em cada trimestre, foram objeto de portabilidade 

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

 

Na Tabela e Figura seguintes é representada a evolução mensal, entre 1 de setembro de 2020 e 30 

de setembro de 2022, da quantidade de números móveis e geográficos que foram objeto de 

portabilidade. É de relevar que os números móveis superam largamente os números geográficos, 

sendo também nítidas as oscilações de ambos ao longo de todo o período. 

Tabela 3– Quantidade de números que, em cada mês, foram objeto de portabilidade 

 MÊS          STF STM 

 

MÊS STF STM 
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-202 9 557 50 396 

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

Jun-2021 18 813 43 894  Jul-2022 7 849 46 432 

Jul-2021 18 815 44 258  Ago-2022 8 218 50 951 

Ago-2021 10 690 44 222  Set-2022 8 986 53 916 

Set-2021 11 450 47 341     

        Unidade: quantidade de números 
        Fonte: ANACOM/Entidade de Referência        
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Figura 4- 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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3 Portabilidade entre MNO e MVNO  

Durante o 3T2022, a quantidade total de números que foram objeto de portabilidade entre 

Mobile Network Operators (MNO) e Mobile Virtual Network Operators (MVNO) ascendeu a 

17 434 números (soma dos números objeto de port in, de MNO para MVNO, e dos números objeto 

de port out, de MVNO para MNO), valor que corresponde a 11,5% da quantidade total de números 

móveis que foram objeto de portabilidade durante o mesmo trimestre.  

Neste trimestre 10 387 números foram objeto de port in (de MNO para MVNO), menos 13,2% 

que no trimestre homólogo, enquanto a quantidade de números que foram objeto de port out (de 

MVNO para MNO) totalizou 7 047 números, um acréscimo de 44,4% face a igual período do ano 

anterior (Tabela 4).  

Tabela 4- Quantidade de números móveis que foram objeto de port in e de port out entre MVNO e MNO 3 

 
              

3T2021 2T2022   3T2022 

 Variação 
Trimestral 
  (+/-)      % 

Variação 
Homóloga  
(+/-)      % 

Port in (de MNO para MVNO) 11 960      9 774     10 387          613       6,27%    -1 573    -13,15% 

Port out (de MVNO para MNO) 4 882    6 250     7 047      797   12,75%      2 165       44,35% 

Saldo (Port in – Port out) 7 078       3 524       3 340    

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

 

A Figura 5 ilustra a evolução da quantidade de números móveis que, em cada trimestre, foram 

objeto de portabilidade entre MVNO e MNO (entre o 3T2020 e o 3T2022). Observa-se que no 

3T2022, à semelhança do verificado em trimestres anteriores, os MVNO se apresentam como 

“recebedores líquidos”, sendo a quantidade de números móveis que foram objeto de port in (de 

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

MVNO para MNO). 

 

 

 

 
 

3 MVNO em atividade no final do 3T2022: Lycamobile Portugal, Lda., NOWO Communications, S.A. e Onitelecom – Infocomunicações, S.A..  

MNO em atividade no final do 3T2022: MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., NOS Comunicações, S.A. e Vodafone Portugal - 
Comunicações Pessoais, S.A. 
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Figura 5- Evolução trimestral 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 

 

Uma análise mensal, desde setembro de 2020, permite confirmar a tendência de superioridade da 

quantidade de números móveis objeto de port in face à quantidade objeto de port out, assim como 

de uma certa “sazonalidade” associada à evolução da quantidade de números móveis objeto de port 

in. 

 
Figura 6– 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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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.  

 
 

Definições e notas 
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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