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Sumário Executivo  

16% de números 

portados associados 

ao total de acessos 

móveis ativos  

 

No final do 2.º semestre de 2021 encontravam-se portados1 16,3% 

dos números associados à totalidade dos acessos móveis ativos 2 , 

incluindo 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 de 21,21%. 

18% de números 

móveis portados no 

segmento 

residencial  

A percentagem de números móveis do segmento residencial 

associados à totalidade dos acessos móveis ativos (incluindo números 

associados a PC, tablet, Pen, router e acessos M2M) que se 

encontravam portados era, no final do 2.º semestre de 2021, de 17,8%. 

No segmento não residencial, a percentagem foi de 11,8%. 

 

28% de números 

geográficos 

portados (STF) 

31% de números 

geográficos portados 

no segmento 

residencial 

No final do 2.º semestre de 2021 encontravam-se portados 27,8% dos 

números atribuídos a clientes do serviço telefónico fixo (STF) por 

acesso direto3.  

 

A percentagem de números geográficos do segmento residencial que 

se encontram portados, era, no final do 2.º semestre de 2021, de 

31,3%. No segmento não residencial, a percentagem era de 22,5%. 

 

 
 

1 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. 
 
2 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). 
 
3 Números geográficos que se encontram portados são números "ported-in" associados a 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. 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. 
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4 996,9 milhares de 

números 

encontravam-se 

portados  

Crescimento dos 

números portados 

mais acentuado no 

STM 

 

 

 

 

 

728,8 mil números 

foram objeto de 

portabilidade  

 

No final de 2021 existiam 4 996 952 números portados, dos quais 

1 900 653 números geográficos atribuídos a clientes por acesso 

direto do STF, 3 077 698 números associados ao serviço telefónico 

móvel (STM) e 18 601 outros números não geográficos.  

No 4.ºT 2021, o crescimento, face ao trimestre anterior e face ao 

trimestre homólogo, da quantidade de números que se encontram 

portados, foi positivo em relação a todos os serviços, tendo sido, no 

entanto, mais acentuado no serviço telefónico móvel. A partir de 2015 

a quantidade de números associados ao STM que se encontram 

portados, não só ultrapassou em termos absolutos a quantidade de 

números portados afetos ao STF, como tem vindo a registar um ritmo 

de crescimento muito superior ao verificado no âmbito do STF. O 

crescimento, face ao trimestre anterior e face ao trimestre homólogo, 

da quantidade de números que se encontram portados, foi positivo em 

relação a todos os serviços, tendo sido, no entanto, mais acentuado no 

serviço telefónico móvel. 

Em 2021, foram objeto de portabilidade 728 831 números4, dos quais 

546 795 números móveis (representando 75% do total), 181 215 

números geográficos e 821 outros números não geográficos.   

 

 

11% das 

portabilidades no 

STM foram entre 

MNO e MVNOs 

 

Em 2021, a quantidade total de números que foram objeto de 

portabilidade entre Mobile Network Operators (MNO) e Mobile Virtual 

Network Operators (MVNO) ascendeu a 62 077 números (soma dos 

port in, de MNO para MVNO, e dos port out, de MVNO para MNO). 

 
 

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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Este valor representa 11,35% da quantidade total de números móveis 

que, durante o mesmo ano, foram objeto de portabilidade. 

 

Os MVNO são 

“recebedores 

líquidos” de números 

portados 

A quantidade de números móveis que, em cada ano, são objeto de port 

in (de MNO para MVNO) tem sido superior à quantidade de números 

móveis objeto de port out (de MVNO para MNO), sendo os MVNO 

“recebedores líquidos”. No 4.ºT2021, 17 946 números móveis foram 

objeto de portabilidade entre MNO e MVNO, o que correspondeu a 

12,3% da quantidade total de números móveis que, durante o mesmo 

trimestre, foram objeto de portabilidade. 
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Introdução  

A portabilidade do número foi introduzida em Portugal em julho de 2001 no caso do serviço 

telefónico fixo (STF) e em agosto de 2001 nos serviços não geográficos (SNG) que não o serviço 

telefónico móvel (STM). No caso do STM, a portabilidade foi introduzida em fevereiro de 2002. 

No presente relatório é apresentada informação sobre a evolução desta funcionalidade bem como 

sobre os preços retalhistas de portabilidade cobrados pelas empresas prestadoras.  

 

1 Percentagem de números que se encontram portados  

1.1 Informação anual 
A percentagem de números (móveis e geográficos) que se encontram os portados sofreu um 

ligeiro decréscimo de 2022 para 2021. 

 

Tabela 1- Percentagem de números que se encontram portados 

Ano Números móveis5 Números geográficos6 

       2010    2,50% 17,51% 

       2011    3,05% 19,39% 

       2012    3,51% 19,20% 

       2013     5,50% 20,49% 

       2014    8,63% 21,69% 

       2015 12,17% 23,54% 

       2016 13,17% 29,39% 

       2017 14,25% 29,39% 

       2018 15,35% 29,14% 

       2019 15,37% 28,67% 

       2020 16,50% 28,07% 

       2021 16,29% 27,82% 

             Unidade: % 

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

 

 
 

5 Nesta tabela, 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".  
Os números "ported-in" não incluem os números que regressaram ao prestador doador. 

6 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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1.2 Informação semestral 
1.2.1 Percentagem de números móveis que se encontram portados 

No final do 1.º e 2.º semestres de 2021 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 16,59% e 16,29%, respetivamente – vd.   Tabela 2  

Tabela 2- Percentagem de números móveis que se encontram portados 7 8 

               
1ºSem2021   2ºSem2021 

 
Variação 
Absoluta 

Indicador 1 (Quantidade de números ported-in associados a acessos móveis ativos) 2 915 515 2 998 257 82 742 

Indicador 2 (Quantidade de números associados a acessos móveis ativos) 17 578 333 18 404 419 826 086 

Rácio: Indicador 1/ Indicador 2 16,59%  16,29%   

        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 Machine-to-Machine  

 

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 dos 1.º e 2.º 

semestres de 2021, de 21,37% e 21,21%, respetivamente – vd. Tabela 3. 

 

 

 

 

 
 

7 Nesta tabela, 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".  
Os números "ported-in" não incluem os números que regressaram ao prestador doador. 
8 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). 
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Tabela 3- Percentagem de números móveis que se encontram portados 9 

 
              

1ºSem2021   2ºSem2021 

 
Variação 
absoluta 

Indicador 1 (Quantidade de números ported-in associados a acessos móveis ativos) 2 912 464 2 995 388   82 924 

Indicador 2 (Quantidade de números associados a acessos móveis ativos) 13 626 056 14 123 559 497 503 

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

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 Machine-to-Machine  

 

Como ilustrado na Figura 1, a percentagem de números móveis do segmento residencial que se 

encontram portados era, no final dos 1.º e 2.º semestres de 2021, de 18,11% e 17,74%, 

respetivamente. No segmento não residencial, esta percentagem era de 11,95% e 11,82%, 

respetivamente, no final dos referidos semestres. 

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

 

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 Machine-to-Machine  

 

 

 

 
 

9 Nesta tabela, 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". Os números "ported-in" não incluem os números 
que regressaram ao prestador doador. 
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1.2.2 Percentagem de números geográficos que se encontram 

portados 

 

No final dos 1.º e 2.º semestres de 2021 a percentagem de números geográficos que se encontram 

portados foi de 28,07% e 27,82%, respetivamente, vd. Tabela 4. 

Tabela 4- Percentagem de números geográficos que se encontram portados 10 

 
              

1ºSem2020   2ºSem2021 
 Variação 
Absoluta 

Indicador 1 (Quantidade de números ported-in afetos ao STF) 1 832 915 1 829 029 -3 886 

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

6 529 305 6 575 582 46 277 

Rácio: Indicador 1/ Indicador 2 28,07%  27,82%  

        Unidade: quantidade de números, % 

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

 

Como ilustrado na Figura 2 a percentagem de números geográficos do segmento residencial que se 

encontram portados, foi de 31,69% e 31,29%, no final dos 1.º e 2.º semestres de 2021, 

respetivamente. No segmento não residencial, esta percentagem foi de 22,59% e 22,50%, 

respetivamente, no final dos referidos semestres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

encontram portados  

 

Unidade: % 

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

 

 

 

2 Quantidade de números que se encontram portados 

2.1 Evolução anual 
No final de 2021 (4T2021) existiam 4 996 952 números portados11, dos quais 1 900 653 números 

geográficos (STF), 3 077 698 números móveis (STM) e 18 601 outros números não geográficos. 

 

 

A Tabela 5 mostra a evolução quantidade de números que se encontram portados no final de cada 

ano, desde a introdução da portabilidade. 

 
 

11 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 "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. Nesta tabela são também contabilizados como 
números portados aqueles que se encontram em "período de quarentena". 
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Tabela 5– Evolução da quantidade de números que se encontram portados no final de cada ano 

 
STF                 STM Serviços não geográficos Total 

2001 2 332 - 6 2 338 

2002 63 427 5 887 145 69 459 

2003 118 016 23 643 215 141 874 

2004 158 623 44 480 277 203 380 

2005 265 077 73 394 351 338 822 

2006 446 371 117 597 571 564 539 

2007 664 684 172 214 739 837 637 

2008 918 953 223 335 885 1 143 173 

2009 1 149 926 298 045 1 066 1 449 037 

2010 1 314 178 376 445 1 472 1 692 095 

2011 1 489 515 456 387 1 803 1 947 705 

2012 1 418 580 537 713 1 904 1 958 197 

2013 1 541 795 863 884 2 632 2 408 311 

2014 1 641 054 1 532 464 3 176 3 176 694 

2015 1 806 945 1 924 554 3 739 3 735 238 

2016 1 922 092 2 245 682 3 976 4 171 750 

2017 1 888 765 2 462 206 4 162 4 355 133 

2018 1 908 269 2 644 727 4 675 4 557 671 

2019 1 910 985 2 806 416 4 991 4 722 392 

2020 1 893 711 2 924 113 17 935 4 835 759 

2021 1 900 653 3 077 698 18 601 4 996 952 

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

 

 

A Figura 3 evidencia que a partir de 2015 a quantidade de números portados associados ao STM, 

não só ultrapassou em termos absolutos a quantidade de números portados afetos ao STF, como 

tem vindo a registar um ritmo de crescimento muito superior ao verificado no âmbito do STF. 
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Figura 3 – Evolução da quantidade de números que se encontram portados no final de cada ano 

 
Unidade: quantidade de números  

Fonte: ANACOM/Entidade de Referência        

 

 

2.2 Evolução trimestral e mensal 

Como ilustrado na tabela seguinte, o crescimento, face ao trimestre anterior e face ao trimestre 

homólogo, da quantidade de números que se encontram portados, foi positivo em relação a todos 

os serviços, tendo sido, no entanto, mais acentuado no serviço telefónico móvel. 
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Tabela 6 – Evolução trimestral da quantidade de números portados 12 

 
              4T2020 3T2021   4T2021 

Variação trimestral 

        (+/-)        % 

  Variação Homóloga 

(+/-)        % 

STF (serviço telefónico fixo) 1 893 711 1 897 166  1 900 653         3 487      0,18%       6 942       0,37% 

STM (serviço telefónico móvel) 2 924 113  3 027 972  3 077 698       49 726      1,64%   153 585       5,25% 

SNG (outros serviços não geográficos)       17 935  18 300  18 601            301      1,64%          666       3,71% 

TOTAL 4 835 759  4 943 438  4 996 952       53 514      1,08%  161 193       3,33% 

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

 

Em termos mensais, como evidenciado na Figura 4, a quantidade de números que se encontram 

portados, entre o final de dezembro de 2019 e o final de dezembro de 2021, apresentou, ao longo 

do período que decorreu entre o início de 2020 e o final de dezembro de 2021, uma tendência 

crescente no que respeita aos números móveis, enquanto em relação aos números geográficos o 

indicador apresentou variações mensais praticamente nulas no decurso do mesmo período. 

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

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

 
 

12 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 "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. Nesta tabela são também contabilizados como 
números portados aqueles que se encontram em "período de quarentena". 
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3 Portabilidade de números entre operadores 

3.1 Evolução anual 
 

Em 2021, foram objeto de portabilidade 728 831 números, dos quais 181 215 números 

geográficos, 546 795 números móveis e 821 outros números não geográficos.  

A variação do indicador face ao ano anterior foi de 16,5%, 11,1% e (-93,9) %, respetivamente, para 

os números geográficos, os números móveis e outros números não geográficos.  

A Tabela 7 mostra a evolução quantidade de números que foram objeto de portabilidade, em cada 

ano, desde a introdução da portabilidade até final do ano de 2021. 

 

Tabela 7– Evolução da quantidade total de números que, em cada ano, foram objeto de portabilidade 

 
STF                 STM 

Serviços com números  
não geográficos Total 

2001 2 332 - 6 2 338 

2002 61 921 6 026 139 68 086 

2003 57 079 18 879 79 76 037 

2004 45 329 24 317 86 69 732 

2005 116 646 36 838 112 153 596 

2006 209 427 56 547 261 266 235 

2007 257 304 76 453 216 333 973 

2008 406 143 87 527 191 493 861 

2009 415 451 122 001 229 537 681 

2010 357 260 135 537 522 493 319 

2011 367 071 142 722 394 510 187 

2012 370 789 157 214 296 528 299 

2013 358 765 465 993 886 825 644 

2014 340 747 924 614 668 1 266 029 

2015 328 219 594 365 762 923 346 

2016 264 957 614 256 335 879 548 

2017 221 291 596 876 311 818 478 

2018 229 815 535 045 638 765 498 

2019 185 962 568 449 474 754 885 

2020 155 491 492 130 13 380 661 001 

2021 181 215 546 795 821 728 831 

      Unidade: quantidade de números 
       Fonte: ANACOM/Entidade de Referência        
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A Figura 5 mostra a evolução da quantidade total de números que, em cada ano, foram objeto de 

portabilidade, sendo de salientar o ano 2014, em que este indicador atingiu, no caso dos números 

móveis, o valor mais elevado (924 614 números). Este aumento terá sido justificado pela 

proliferação das ofertas comerciais triple e quadruple play. 

 

 

Figura 5 – Evolução da quantidade total de números que, em cada ano, foram objeto de portabilidade 13 

 

Unidade: quantidade de números 

       Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

 

3.2 Evolução trimestral e mensal 

No 4.ºT2021 foram objeto de portabilidade 183 310 números, o que representou um crescimento, 

de 7%, comparativamente com o trimestre anterior, como ilustrado na Tabela 8. Este indicador 

registou, para todos os serviços, um crescimento trimestral. No entanto, comparativamente com o 

período homólogo, ocorreu um ligeiro decréscimo, que se deveu a uma redução de 12% da 

quantidade de números geográficos que foram objeto de portabilidade. Já no caso dos números 

 
 

13 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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móveis e dos restantes números não geográficos que foram objeto de portabilidade, assistiu-se a 

um crescimento homólogo, de cerca de 3% e 166%, respetivamente. 

 

Tabela 8- Evolução trimestral da quantidade de números que foram objeto de portabilidade 14 

               
4T2020 1T2021 2T2021 3T2021   4T2021 

Variação Trimestral 

(+/-)        % 

Variação Homóloga  

(+/-)      % 

STF (serviço telefónico 
fixo) 

42 253         61 616        46 609      35 955      37 035        1 080        3,00%      -5 218       -12,35% 

STM (serviço telefónico 
móvel) 

141 758        132 248       132 831     135 821     145 895       10 074        7,42%        4 137          2,92% 

SNG (outros serviços não 
geográficos) 

      143               52              155            234            380            146       62,39%           237       165,73% 

TOTAL 184 154       193 916      179 595    172 010    183 310     11 300        6,57%       -844         -0,46% 

Unidade: Quantidade de números  

Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

A evolução mensal da quantidade de números móveis e geográficos que, entre 1 de janeiro de 2020 

e 31 de dezembro de 2021, foram objeto de portabilidade é apresentada na Figura 6. Durante este 

período, no caso dos números móveis, este indicador atingiu valores muito superiores aos 

verificados relativamente aos números geográficos, sendo que em ambos os casos se observaram 

acentuadas oscilações ao longo de todo o período. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 Nesta tabela 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 6 - Evolução da quantidade de números que, em cada mês, foram objeto de portabilidade 

 

Unidade: Quantidade de números  

Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

 

 

4 Portabilidade entre MNO e MVNO  

4.1 Evolução anual 

Em 2021, a quantidade total de números que foram objeto de portabilidade entre Mobile Network 

Operators (MNO) e Mobile Virtual Network Operators (MVNO) ascendeu a 62 077 números, o que 

representa 11,35% da quantidade total de números móveis que, durante o mesmo ano, foram 

objeto de portabilidade. Neste ano 43 023 números foram objeto de port in (de MNO para MVNO), 

tendo 19 054 números sido objeto de port out (de MVNO para MNO). A Figura 7 mostra a evolução 

da quantidade de números móveis que, em cada ano, foram objeto de portabilidade entre MVNO 

e MNO desde 2010 até final de 2021. Destaca-se o ano de 2014, em que a quantidade de números 

móveis objeto de port in (de MNO para MVNO), assim como a quantidade de números móveis 

objeto de port out (de MVNO para MNO), atingiram os valores mais elevados (519 074 números e 

42 311, respetivamente). Este aumento terá resultado do efeito da entrada de novos operadores 

no mercado, como a Lycamobile e, em menor medida, pela Mundio Mobile/Vectone15. 

 
 

15  MVNO (Operadores móveis virtuais ou Mobile Virtual Network Operators) em atividade no final de 2021: Lycamobile Portugal, Lda., NOWO 

Communications, S.A. e Onitelecom – Infocomunicações, S.A.  
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Figura 7– Evolução anual 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 
 

 

Em qualquer caso, em cada ano, a quantidade de números móveis objeto de port in (de MNO para 

MVNO) foi, desde 2010, superior à quantidade de números móveis objeto de port out (de MVNO 

para MNO), sendo os MVNO “recebedores líquidos” – vd. Figura 8. 

 

 

 

 
 

- MNO (Operadores de rede móvel ou Mobile Network Operators) em atividade: MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., NOS Comunicações, 
S.A. e Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

- Marcos relevantes: 

. Em 30.11.2007 a CTT- Correios de Portugal,S.A. (marca Phone-Ix) iniciou a atividade de MVNO. 

. Em 19.09.2012 a Lycamobile Portugal, Lda. iniciou a atividade de MVNO. 

. Em 18.02.2013 a Mundio Mobile (Portugal) Limited iniciou a atividade de MVNO que mais tarde alterou a designação para Vectone Mobile (Portugal) 
Limited. 

. Em 16.05.2014 ocorreu a fusão por incorporação da ZON TV Cabo Portugal, S.A. na OPTIMUS-Comunicações, S.A., cuja designação social foi alterada para 
NOS Comunicações, S.A.. 

. Em 21.04.2016 a NOWO Communications, S.A. e a Onitelecom – Infocomunicações, S.A. iniciaram a atividade de MVNO. 

. Em 12.07.2018 a ANACOM cancelou a inscrição da Vectone Mobile (Portugal) Limited no registo das empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas. 

. Em 20.12.2018 a ANACOM cancelou a inscrição dos CTT - Correios de Portugal, S.A. (marca Phone-ix) no registo das empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas, com efeitos a 01.01.2019. 
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Figura 8 – Acumulado anual 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 

 

4.2 Evolução trimestral e mensal 

No 4.ºT2021, 17 946 números móveis foram objeto de portabilidade entre MNO e MVNO, o que 

correspondeu a 12,3% da quantidade total de números móveis que, durante o mesmo trimestre, 

foram objeto de portabilidade.  

No trimestre em análise, considerando os números móveis que foram objeto de portabilidade entre 

MNO e MVNO, estes últimos operadores foram “recebedores líquidos”. Com efeito, a quantidade 

de números móveis que foram objeto de port in (de MNO para MVNO) foi, no 4T2021 superior à 

quantidade de números que foram objeto de port out (de MVNO para MNO), mantendo a tendência 

registada em trimestres anteriores – vd. Tabela 9. 
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Tabela 9- Evolução trimestral da quantidade de números móveis que foram objeto de port in e de port out entre MVNO 
e MNO 16 

 
              

4T2020 1T2021 2T2021 3T2021   4T2021 

 Variação 
Trimestral 
  (+/-)        % 

Variação 
Homóloga  
(+/-)      % 

Port in (de MNO para MVNO) 11 641      10 084        8 029 11 960      12 950       990     8,28%       1 309     11,24% 

Port out (de MVNO para MNO) 4 659       4 446       4 730     4 882     4 996      114     2,34%          337       7,23% 

Saldo (Port in – Port out) 6 982       5 638      3 299    7 078       7 954    

       Unidade: quantidade de números 

       Fonte: ANACOM/Entidade de Referência 

 

Tal como verificado a nível trimestral, também em termos mensais, a quantidade de números 

móveis que foram objeto de port in (de MNO para MVNO) foi, em 2021, sempre superior à 

quantidade de números que foram objeto de port out (de MVNO para MNO), sendo os MVNO 

“recebedores líquidos”. Tal como verificado a nível trimestral – vd. Figuras 9 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16  - MVNO (Operadores móveis virtuais ou Mobile Virtual Network Operators) em atividade no final de 2021: Lycamobile Portugal, Lda., NOWO 

Communications, S.A. e Onitelecom – Infocomunicações, S.A.  
- MNO (Operadores de rede móvel ou Mobile Network Operators) em atividade: MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., NOS Comunicações, 
S.A. e Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 

- Marcos relevantes: 

. Em 30.11.2007 a CTT- Correios de Portugal,S.A. (marca Phone-Ix) iniciou a atividade de MVNO. 

. Em 19.09.2012 a Lycamobile Portugal, Lda. iniciou a atividade de MVNO. 

. Em 18.02.2013 a Mundio Mobile (Portugal) Limited iniciou a atividade de MVNO que mais tarde alterou a designação para Vectone Mobile (Portugal) 
Limited. 

. Em 16.05.2014 ocorreu a fusão por incorporação da ZON TV Cabo Portugal, S.A. na OPTIMUS-Comunicações, S.A., cuja designação social foi alterada para 
NOS Comunicações, S.A.. 

. Em 21.04.2016 a NOWO Communications, S.A. e a Onitelecom – Infocomunicações, S.A. iniciaram a atividade de MVNO. 

. Em 12.07.2018 a ANACOM cancelou a inscrição da Vectone Mobile (Portugal) Limited no registo das empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas. 

. Em 20.12.2018 a ANACOM cancelou a inscrição dos CTT - Correios de Portugal, S.A. (marca Phone-ix) no registo das empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas, com efeitos a 01.01.2019. 
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Figura 9- Evolução da quantidade de números móveis que, em cada mês, foram objeto de port in e de port out entre 

MVNO e MNO  

 

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

 

 

 

Figura 10 – Acumulado 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 do 2.º semestre de 2021, tal como no semestre anterior, apenas 2 dos 6 prestadores 

do STM cobravam um preço aos clientes que optam por manter o número. Para um destes 

prestadores a portabilidade é uma operação gratuita para os assinantes com fidelização, sendo, 

no entanto, cobrado um valor de 16,26 euros (valor sem IVA) por número portado a assinantes 

subscritores de ofertas sem fidelização. Outro prestador cobra um preço de 12,20 euros (valor 

sem IVA) por número portado, embora este valor seja também usualmente oferecido em 

campanha.   

Tabela 10 – 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 2.º semestre de 2021, não incluem IVA. 

 

5.2 Preços da Portabilidade no STF 

No STF verificou-se que, no final do 2.º semestre de 2021, à semelhança do verificado no 1.º 

semestre de 2021, apenas 2 dos 8 prestadores atuantes no segmento residencial cobravam um 



 

Portabilidade – 4.º Trimestre de 2021 

  
 

25 

preço aos clientes que optam pela portabilidade do número (12,20 euros e 16,26 euros por 

número portado a assinantes subscritores de ofertas sem fidelização-valores sem IVA). No 

segmento não residencial a portabilidade é gratuita para 12 dos 15 prestadores. Dos 3 

prestadores que cobram pela operação de 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-valores sem IVA. 

Tabela 11– Preços retalhistas de portabilidade cobrados pelos prestadores do serviço telefónico fixo (STF) 

Operador   Segmento de mercado Preços de portabilidade cobrados aos utilizadores 

AR TELECOM Residencial e 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 2.º semestre de 2021, não incluem IVA. 
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5.3 Preços da Portabilidade no Serviço Telefónico nómada 

Relativamente ao serviço telefónico nómada, no final do 2.º semestre de 2021, à semelhança do 

verificado no semestre anterior, apenas 2 dos prestadores atuantes no segmento residencial 

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

(valor sem IVA), por número portado, a assinantes subscritores de ofertas sem fidelização. O 

segundo prestador cobrava 4,59 euros (valor sem IVA) 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 os 20 euros, respetivamente (valores sem IVA), sendo que, neste último caso, o valor 

apenas é cobrado a assinantes de ofertas sem fidelização.  

 

Tabela 12– 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 2.º semestre de 2021, 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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