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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O SENTIDO 
PROVÁVEL DA DECISÃO RELATIVA AO QUESTIONÁRIO DE 

PORTABILIDADE 

 

1 Enquadramento 

As empresas com obrigações de portabilidade devem remeter directamente ao 
ICP-ANACOM um conjunto de informações que permitam 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 das Comunicações Electrónicas) e a 
avaliação das medidas estabelecidas para informação aos consumidores 
relativas às operações de portabilidade, às chamadas para números portados e 
respectivos preços.  

Considerando que: 

a)  Uma parte significativa das informações destinadas à verificação pelo ICP-
ANACOM do cumprimento de obrigações decorrentes da implementação 
da portabilidade e à avaliação das medidas estabelecidas para informação 
do consumidor encontra-se actualmente prevista no artigo 22º do 
Regulamento da Portabilidade (Regulamento nº 58/2005, de 18 de Agosto, 
alterado pelo Regulamento nº 87/2009, de 18 de Fevereiro e pelo 
Regulamento nº302/2009, publicado a 16 de Julho). No entanto, tem vindo 
a ser sentida a necessidade de uma melhor sistematização dessas 
informações, por forma a facilitar o processo de reporte das mesmas por 
parte das empresas prestadoras. Com efeito, estas informações diferem 
bastante em função da natureza dos serviços prestados pelas empresas 
(ex: algumas informações são apenas exigidas às empresas prestadoras 
de serviço telefónico móvel e não a todas as empresas com obrigações 
portabilidade) e, por vezes, até em função da própria modalidade de 
prestação de um mesmo serviço (ex: serviço telefónico em local fixo 
prestado através de acesso directo versus através de acesso indirecto); 

b) O atrás referido artigo 22º do Regulamento da Portabilidade não 
esgota/detalha a totalidade dos elementos necessários à verificação pelo 
ICP-ANACOM do cumprimento pelos prestadores das obrigações 
associadas à portabilidade, pelo que esta Autoridade tem vindo, ao abrigo 
da Lei das Comunicações Electrónicas, a solicitar a diversas empresas 
prestadoras informações complementares às mencionadas em a); 
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c) Para efeito de acompanhamento da evolução da portabilidade, enquanto 
funcionalidade destinada a facilitar/promover a concorrência na oferta de 
redes e serviços de comunicações electrónicas, o ICP-ANACOM tem vindo 
a recolher alguma informação estatística específica fornecida pela 
Entidade de Referência. No entanto, tem vindo a ser sentida a 
necessidade de recolha de alguma informação estatística complementar 
sobre esta funcionalidade, que não podendo ser fornecida pela Entidade 
Referência, seria relevante solicitar às empresas prestadoras (ex: 
“quantidade de números portados pertencentes a clientes residenciais e a 
clientes não residenciais”, “percentagem de números atribuídos aos 
assinantes de cada serviço que se encontram portados”, “número e 
percentagem de clientes com números portados”, etc; 

 

o ICP-ANACOM entendeu útil e necessária a adopção de um questionário: 

I-  que congregasse e sistematizasse a informação que, no contexto em 
apreço, as empresas com obrigações de portabilidade devem enviar a esta 
Autoridade (tanto informação que vem já sendo recolhida, como informação 
adicional/mais detalhada considerada relevante) bem como os 
fins/fundamentação legal subjacentes ao correspondente pedido; 

II- que permitisse a cada empresa uma fácil identificação da informação sobre 
portabilidade que, em função dos serviços que presta, deve disponibilizar ao 
ICP- ANACOM. 

 

Assim, por deliberação do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, de 15 
de Julho de 2009, foi aprovado um projecto de Questionário de Portabilidade, 
de carácter semestral e constituído pelas quatro seguintes partes: 

- Parte I: Destinada a ser preenchida pelas empresas prestadoras do serviço 
telefónico móvel (STM) em actividade;  

- Parte II: Destinada a ser preenchida pelas empresas prestadoras do serviço 
telefónico acessível em local fixo (STF) em actividade; 

- Parte III: Destinada a ser preenchida pelas empresas prestadoras do serviço 
VoIP de utilização nómada (gama de numeração 30) em actividade; 

- Parte IV: Destinada a ser preenchida pelas entidades detentoras ou 
receptoras de números portados das gamas de numeração 800, 808, 
809, 707, 708, 760, 761, 762, 71 e 884. 

 

Este projecto de decisão foi submetido à audiência prévia dos interessados, 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
tendo sido fixado o prazo máximo de 10 dias úteis para que os interessados se 
pronunciassem por escrito. 

Foram consultadas: 

- as empresas prestadoras habilitadas à prestação do STM;  

- as empresas prestadoras do STF; 
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- as empresas prestadoras do serviço VoIP de utilização nómada (gama 
de numeração 30); 

- as empresas detentoras de direitos de utilização de números das gamas 
800, 808, 809, 707, 708, 760, 761, 762, 71 e 884.   

No âmbito destes procedimentos foram recebidas respostas das seguintes 
entidades: 

 PHONE ONE - Serviços de Telecomunicações, Lda. (Phone One);  

 Portugal Telecom SGPS S.A., em nome de PT Comunicações S.A., TMN 
– Telecomunicações Móveis Nacionais S.A., PT Prime – Soluções 
Empresariais de Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A. 
(Grupo PT); 

 REFER TELECOM – Serviços de Telecomunicações, S.A. (Refer 
Telecom); 

 SONAECOM – Serviços de Comunicações, S.A. (Sonaecom); 

 VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, SA (Vodafone); 

 ZON TV Cabo Portugal S.A., em seu nome das suas participadas ZON TV 
Cabo Açoreana, S.A. e ZON TV Cabo Madeirense, S.A. (ZON). 

 

O presente relatório apresenta uma síntese das respostas das empresas acima 
identificadas, bem como o entendimento do ICP-ANACOM sobre as questões 
levantadas naquelas, o qual não dispensa, contudo, a consulta integral das 
mesmas, que se encontram no Anexo 1 a este relatório. 

Foram adicionalmente recebidas respostas de algumas outras empresas que, 
não enviando comentários ao projecto de questionário submetido a consulta, 
nuns casos optaram por proceder desde logo ao seu preenchimento e, em 
outros, informaram não lhes ser o questionário, de momento, aplicável. Essas 
respostas não foram anexadas ao presente relatório. 
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2 Principais questões/sugestões apresentadas pelos 
respondentes e entendimento do ICP-ANACOM sobre 
as mesmas 

2.1 Comentários gerais recebidos e análise 

A Phone One na resposta enviada ao ICP-ANACOM declara não ter 
comentários ao projecto de questionário submetido a consulta. 

Os operadores Sonaecom, Vodafone e ZON, concordam, de forma geral, com 
o conteúdo do Sentido Provável de Decisão, embora apresentem dúvidas e 
comentários relativamente a algumas questões: 

- A Sonaecom “considera adequados os indicadores propostos, na medida em 
que os mesmos já se encontravam previstos no Regulamento da 
Portabilidade”. No entanto, a empresa refere que se verifica a inclusão no 
projecto de questionário de certos indicadores (explicitados nos comentários 
específicos remetidos pela empresa) cuja pertinência e razoabilidade carecem 
de justificação;  

- A Vodafone refere que “o questionário permitirá consolidar num único 
documento toda a informação destinada à verificação pelo ICP-ANACOM do 
cumprimento das obrigações decorrentes da implementação da portabilidade, 
facilitando, por conseguinte, o processo de reporte da referida informação por 
parte das empresas com obrigações de portabilidade”. No entanto, considera 
que a disponibilização da informação relativa à segmentação dos números 
portados por clientes particulares e empresariais (a qual não está disponível 
por não fazer parte dos critérios de análise de negócio da Vodafone) obrigará a 
desenvolvimentos nos sistemas de informação que custarão tempo e dinheiro à 
empresa, “pelo que deve ser efectivamente reavaliado pelo ICP-ANACOM a 
importância e interesse do ponto de vista da regulação que resultam da 
obtenção desta informação”. 

- A ZON apesar de concordar, no geral, com o projecto de questionário refere 
que alguns dos elementos a disponibilizar implicam para a empresa um 
acréscimo de tratamento dos dados que se pode revelar desproporcional face 
aos resultados que tal informação pode proporcionar. 

O Grupo PT, em termos gerais, considera excessivo e desproporcional o 
levantamento de determinado tipo de informação (nomeadamente referente a 
ocorrências pontuais e a itens relativamente estáveis) numa base semestral e 
refere que nestes casos enviará ao ICP-ANACOM toda a informação aquando 
do preenchimento do primeiro questionário reservando-se, no entanto, o direito 
de remeter para respostas anteriores sempre que os factos não se alterem. 
Esta entidade respondente considera ainda que alguns dos indicadores 
incluídos no projecto de questionário são excessivos, pois podem ser já, de 
momento, obtidos autonomamente pelo ICP-ANACOM, além de não se 
encontrarem previstos no artigo 22º do Regulamento da Portabilidade. 
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A Vodafone salienta que a não oposição ao envio dos novos dados solicitados 
através do questionário em questão, bem como o cumprimento do dever de 
entrega de qualquer informação solicitada pelo ICP-ANACOM, apenas significa 
a aceitação de que tais dados ou informação serão utilizados para os fins 
expressamente indicados por esta Autoridade. Assim, a empresa reserva-se o 
direito de se opor, por todos os meios legais ao seu dispor, à utilização da 
informação para outros fins, sempre que considere que a informação 
transmitida não pode, não deve ou não serve para a prossecução de fins que 
não sejam os transparentemente divulgados pelo ICP-ANACOM. 

A empresa considera também que a publicitação ou utilização de informação 
individualizada e confidencial por parte do ICP-ANACOM só poderá ser feita 
com autorização expressa da Vodafone, reservando-se esta o direito de utilizar 
os meios legais disponíveis quando tal não acontecer. 

Também a Sonaecom salienta a necessidade de salvaguarda da 
confidencialidade dos dados de cada empresa prestadora, reiterando a sua 
posição de desacordo quanto à divulgação de dados que possam induzir à 
aferição de quotas de mercado dos serviços móveis. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O entendimento desta Autoridade sobre a manutenção ou não na versão final 
do questionário dos indicadores cuja proporcionalidade/razoabilidade é 
questionada por alguns respondentes é apresentado nos pontos do presente 
relatório referentes aos comentários específicos sobre cada um dos 
indicadores em questão. 

Quanto à consideração do Grupo PT de que é excessivo e desproporcional o 
levantamento de determinados indicadores numa base semestral, releva-se 
que esta periodicidade se encontra já, relativamente a alguns dos indicadores a 
que este comentário do respondente se aplica (ex: questão 3.4. da Parte I do 
projecto de questionário), prevista na legislação em vigor. Com efeito, o ICP-
ANACOM entende ser tal periodicidade, no geral, adequada ao objectivo de 
manutenção de informação tanto quanto possível actualizada sobre esses 
indicadores, a qual é inclusivamente em alguns casos divulgada no sítio desta 
Autoridade. Sem prejuízo, considera de acolher o procedimento avançado pelo 
respondente para efeito de reporte da informação em questão, o qual consiste 
em, após o preenchimento do primeiro questionário, nas respostas 
subsequentes prestadas a esta Autoridade as empresas poderem remeter para 
respostas anteriores ao mesmo questionário, no tocante aos factos que não se 
tenham entretanto alterado. Em conformidade, a possibilidade de adopção de 
tal procedimento foi, assim, explicitada na versão final do questionário. 

Sobre a finalidade e moldes da eventual publicitação pelo ICP-ANACOM da 
informação a constar do questionário, é de relevar que no próprio projecto 
submetido a audiência prévia dos interessados foram desde logo identificados 
alguns elementos que poderão vir a ser divulgados por esta Autoridade e os 
correspondentes moldes de divulgação, nomeadamente: 

-  elementos a disponibilizar pelo ICP-ANACOM, em termos desagregados, no 
seu sítio ou no âmbito de respostas a questionários incluindo questões sobre 
portabilidade (ex: informação sobre preços retalhistas de portabilidade); 
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- informação a disponibilizar, em termos desagregados, apenas no âmbito da 
resposta  a questionários contendo questões sobre portabilidade (informação 
sobre preços grossistas de portabilidade); 

- dados a disponibilizar, somente em termos agregados, no sítio desta 
Autoridade ou no âmbito de resposta a questionários contendo questões 
sobre portabilidade (informação no âmbito da questão 6 das Partes I e II e à 
questão 3 da Parte III do projecto de questionário). 

A restante informação contida no projecto de questionário não se destina a ser 
divulgada pelo ICP-ANACOM, com excepção dos elementos referentes aos 
meios de informação ao consumidor sobre preços de portabilidade (ex: número 
de acesso ao serviço informativo de preços de chamadas para números 
portados) e aos procedimentos para inibição da audição do anúncio on-line, os 
quais, dada a sua relevância para os utilizadores, têm vindo há vários anos a 
ser divulgados no sítio desta Autoridade. Apesar de tal divulgação ser, desde o 
início, do conhecimento das empresas prestadoras, a mesma não foi 
explicitada no projecto de questionário. No entanto, atenta a preocupação de 
transparência expressa pela Vodafone, e dado que o ICP-ANACOM não 
pretende deixar de divulgar tal informação, nas Partes I e II da versão final do 
questionário foi acrescentada uma referência a que esta Autoridade poderá 
disponibilizar aqueles elementos no seu sítio. 

  

 

2.2 Comentários específicos recebidos e análise 

2.2.1 Parte I – Questão 3 do projecto de questionário 

 

2.2.1.1. Proporcionalidade da inclusão desta informação no questionário 
 

Como já referido, o Grupo PT, em termos gerais, considera excessivo e 
desproporcional o levantamento numa base semestral de determinado tipo de 
informação, nomeadamente relativa a ocorrências pontuais (ex: Questão 3.1 do 
projecto de questionário) e a itens relativamente estáveis (ex: Questão 3.4) e 
refere que nestes casos enviará ao ICP-ANACOM toda a informação aquando 
do preenchimento do primeiro questionário, reservando-se, no entanto, o direito 
de remeter para respostas anteriores ao mesmo questionário, sempre que os 
factos não se alterem.  

A Sonaecom considera que, atendendo à existência de um calendário definido 
para o cumprimento das obrigações associadas ao anúncio informativo, cuja 
execução foi devidamente aferida pelo regulador, não se entende como 
justificada a informação requerida nos pontos 3.1, 3.3 e 3.6, já que os 
elementos em causa (datas) são de conhecimento do ICP-ANACOM e não são 
passíveis de alteração.  
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Entendimento do ICP-ANACOM 

 

Sobre os comentários do Grupo PT referentes às questões 3.1. e 3.4. da Parte 
I do projecto de questionário, ver o entendimento do ICP-ANACOM expresso 
no ponto 2.1. do presente relatório.  

O ICP-ANACOM entende ainda que, contrariamente ao referido pela 
Sonaecom, a resposta às questões 3.1., 3.3. e 3 .6. é passível de alteração, já 
que, pelo menos teoricamente, a disponibilização do anúncio on-line (referido 
na questão 3.1.) e, consequentemente, também da funcionalidade que permite 
a inibição da respectiva audição (a que respeita a questão 3.3) bem como do 
serviço informativo de preços de chamadas para números portados (referido no 
âmbito da questão 3.6) poderá, por mais de uma vez, ser legitimamente 
interrompida e posteriormente retomada, em função de alterações no tipo de 
tarifários praticados pelas empresas prestadoras e na forma de “orientação” (à 
rede ou ao número1) que as mesmas definam relativamente ao preço das 
chamadas destinadas a números portados.  

Desta forma, sem prejuízo da informação que o ICP-ANACOM recolha no 
âmbito das fiscalizações por si efectuadas, esta Autoridade: 

- entende relevante e adequado manter na versão final do questionário os 
itens da questão 3 da Parte I do projecto de questionário referidos pelo 
Grupo PT e a Sonaecom; 

- optou, no entanto, por na versão final do questionário alterar ligeiramente as 
questões 3.1.,3.2. e 3.6, adicionando-lhes a indicação de que em caso de 
interrupção e posterior retoma da disponibilização, respectivamente, do 
anúncio, da possibilidade de inibição deste ou do serviço informativo, as 
empresas prestadoras deverão indicar a data em que tal retoma teve  
Alteração semelhante foi introduzida na questão 3.1. da Parte II do 
questionário. 

Em qualquer caso, o ICP-ANACOM considera de aceitar o procedimento 
avançado pelo Grupo PT, segundo o qual após o preenchimento do primeiro 
questionário, nas respostas subsequentes prestadas a esta Autoridade as 
empresas poderão remeter para respostas anteriores, no tocante aos factos 
que não se tenham entretanto alterado. Em conformidade, foi acrescentada na 
versão final do questionário uma referência à possibilidade de adopção de tal 
procedimento (sempre que no âmbito de uma questão, não existirem 
alterações à resposta prestada no semestre anterior, as empresas apenas 
terão que indicar ao ICP-ANACOM que, para essa questão, a resposta do 
semestre anterior se mantém).  

                                            

1
 Considera-se que: 

- o preço é “orientado ao número” caso a empresa opte por manter os preços das chamadas para números portados 
iguais aos que se verificavam antes da portabilidade; 

- o preço é “orientado  à rede”, quando no caso de chamadas destinadas a números portados é cobrado pela empresa 
o preço de uma chamada para a nova rede para a qual o número foi portado. 
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2.2.1.2. Disponibilização pelas empresas do anúncio on-line 
 
A ZON refere, a propósito do anúncio on-line a que respeitam vários pontos da 
Questão 3, que no caso dos tarifários que não contemplam preços distintos em 
função da rede de destino (flat rate), os clientes têm manifestado algum 
descontentamento acerca desse mesmo anúncio, o que é observável pela 
evolução verificada na sua inibição pelos clientes ZON. Neste contexto, este 
respondente propõe que a próxima revisão do Regulamento da Portabilidade 
inclua a possibilidade de os prestadores de serviços móveis não 
disponibilizarem o anúncio on-line, nos casos em que os clientes tenham um 
tarifário baseado em flat rate. 
 

Entendimento do ICP-ANACOM 

A questão do âmbito de aplicação do anúncio on-line a que se refere o 
Regulamento da Portabilidade cai fora do contexto da presente consulta. Não 
obstante, desde já se esclarece que o mesmo regulamento apenas obriga a 
disponibilização daquele anúncio às empresas cujos tarifários possam implicar 
que uma chamada para um número portado seja mais cara do que 
anteriormente à portabilidade do mesmo.  

 

2.2.2 Parte I – Questão 6 do projecto de questionário 

 
2.2.2.1. Propocionalidade da inclusão desta informação no questionário 
 

O Grupo PT chama a atenção para que existe alguma informação no âmbito 
das Questões 6-Parte I, 6-Parte II e 3-Parte III cuja recolha não é actualmente 
possível. Assim, informa que, por forma a atender às solicitações do ICP-
ANACOM, será necessário proceder a uma análise de viabilidade no sentido de 
efectuar os desenvolvimentos necessários.  

A ZON considera que a informação sobre números portados associados a 
estações móveis/ equipamento de utilizador activos implicam para a empresa 
um acréscimo de tratamento dos dados que se pode revelar desproporcional 
face aos resultados que tal informação pode proporcionar. No entanto, a 
Sonaecom concorda com a divulgação em termos agregados dos referidos 
indicadores, de modo a permitir uma avaliação do peso detido pelos números 
portados no universo dos utilizadores do STM. 
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A ZON concorda com a separação da informação do número de portabilidades 
de acordo com um segmento (residencial e empresarial) e considera que a 
mesma é positiva, podendo contribuir para um maior refinamento na análise a 
realizar sobre a evolução das portabilidades e assim poder-se aferir eventuais 
limitações a esse mesmo serviço. No entanto, a empresa refere também que 
tal implica desenvolvimentos a nível de sistemas de informação que permitam 
reduzir a margem de erro por vezes associada à segmentação. Já a Vodafone 
entende que o envio de informação por segmento de cliente não trará grande 
valor acrescentado, especialmente quando vista de forma agregada, pelo que 
solicita que o ICP-ANACOM reavalie o interesse do ponto de vista da regulação 
resultante da obtenção desta informação. Esta empresa considera ainda que a 
informação segmentada entre clientes particulares e empresariais pode ser 
influenciada por vários factores, como, por exemplo, a transferência de clientes 
entre tarifários particulares/residenciais e empresariais, não antevendo o 
propósito de regulação que esta distinção irá servir. A empresa informa 
também que não tem disponível a informação sobre a segmentação dos 
números portados por clientes particulares empresariais por não fazer parte 
dos critérios de análise de negócio da Vodafone, pelo que se tal informação for 
efectivamente prevista no questionário da portabilidade, será obrigada a fazer 
desenvolvimentos nos seus sistemas de informação para o seu apuramento. 
Além do mais, a empresa entende não fazer sentido solicitar neste questionário 
informação complementar que os operadores não têm obrigação de reportar 
em sede própria, de que é exemplo o indicador “quantidade de números 
afectos a clientes particulares ou empresariais, que não são comunicados, por 
exemplo, no questionário do STM”. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O Grupo PT indica na sua resposta que não dispõe actualmente de alguma da 
informação requerida na Questão 6 das Partes I e II do questionário e na 
Questão 3 da Parte III mas, no entanto, não especifica quais são exactamente 
os elementos a que se refere. Sem prejuízo, é de sublinhar que na versão final 
do questionário da portabilidade passou a estar previsto que o primeiro envio 
pelas empresas prestadoras ao ICP-ANACOM da resposta àquelas questões 
deverá ter lugar até 30 de Julho de 2010 (sobre esta dilatação de prazo, que 
poderá ser aproveitado pelas empresas para desenvolver os seus sistemas de 
informação, ver entendimento do ICP-ANACOM no âmbito do ponto 2.2.2.3. do 
presente relatório).  

Os comentários recebidos das empresas prestadoras sobre a relevância da 
segmentação empresarial/residencial são divergentes. O ICP-ANACOM, à 
semelhança da ZON, considera efectivamente relevante a obtenção de dados 
com esta segmentação para compreender a evolução da portabilidade, sendo 
certo que a proceder esta Autoridade à sua divulgação o fará em termos 
agregados, conforme já anteriormente explicitado no projecto de questionário. 
No entanto, procedeu-se na versão final a uma substituição da terminologia 
utilizada no projecto de questionário da portabilidade (segmentação particular 
versus empresarial) pela terminologia utilizada no questionário dos indicadores 
estatísticos trimestrais do STF (segmentação residencial versus não 
residencial). 
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Com efeito o ICP-ANACOM procede actualmente à recolha de dados sobre 
clientes residenciais e clientes não residenciais no âmbito do questionário de 
indicadores estatísticos do STF. No caso do questionário do STM, a não 
inclusão de tal segmentação tem-se prendido essencialmente com a existência 
de cartões pré-pagos, que representam a maior parcela dos cartões existentes 
e cujos detentores (e respectivos NIF) não são, em muitos casos, conhecidos 
pelas empresas prestadoras. No entanto, a aplicação da segmentação 
“residencial/não residencial” é também possível no caso de cartões pré-pagos 
no âmbito das ofertas de STM. Neste contexto, o ICP-ANACOM entendeu 
manter na versão final do questionário este tipo de segmentação. Contudo, 
procedeu-se a uma adaptação na definição da proxy a utilizar como base 
dessa mesma segmentação, por forma a contornar a dificuldade de 
desconhecimento dos NIF de diversos detentores de cartões pré-pagos. Para o 
efeito, na versão final do questionário foi explicitado, na Questão 6 da Parte I, 
que no caso de ofertas de STM os equipamentos móveis de utilizador 
pertencentes a detentores de cartões pré-pagos em relação aos quais as 
empresas prestadoras não disponham de informação sobre o respectivo NIF 
devem ser considerados como afectos ao segmento residencial (ver também 
entendimento sobre esta questão no ponto 2.2.2.2.do presente relatório). 

Quanto ao interesse da obtenção de informação, para os diferentes serviços, 
sobre o peso dos números portados no total de números dos respectivos 
utilizadores, os comentários recebidos das empresas prestadoras são também 
divergentes. O ICP-ANACOM considera efectivamente útil e relevante esta 
informação, podendo vir a proceder à sua divulgação em termos agregados. 
Aliás, também em questionários internacionais recebidos nesta Autoridade (ex: 
ECTA Regulatory Scorecard, questionário do IRG sobre portabilidade e 
questionário da Comissão Europeia no âmbito da preparação do seu 15.º 
Relatório de Implementação) tem sido requerida informação desta natureza, 
sendo que, em particular no caso do STF, apenas tem sido possível proceder a 
uma aproximação relativamente grosseira ao seu efectivo valor. 

 
 
2.2.2.2.  Critério/aproximação a definir para segmentação entre clientes 
residenciais e empresariais 
 

A ZON considera que o critério de segmentação entre clientes residenciais e 
empresariais sugerido, a título de aproximação, no projecto de questionário 
(consideração do universo do segmento residencial como correspondente aos 
clientes com NIF iniciado por “1” ou “2”), poderá revelar-se restritivo por 
existirem clientes utilizadores de ofertas empresariais com um NIF iniciado por 
“1” ou “2” (e.g. profissionais liberais). 

A Vodafone refere não proceder internamente, na sua análise de negócio, à 
segmentação do tipo de clientes pelo critério de NIF’s referido nas notas do 
questionário, mas sim por plano tarifário. No entanto a empresa informa que, 
caso o ICP-ANACOM opte por manter na versão final do questionário a 
informação de números portados por segmento, aquando do envio dessa 
informação, a Vodafone informará e explicará o critério. 
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Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM considera que se deverá manter o critério de segmentação 
entre clientes residenciais e empresariais sugerido a título de aproximação no 
projecto de questionário, tendo, no entanto: 

- procedido a uma substituição da terminologia utilizada no projecto de 
questionário (segmentação particular versus empresarial) pela 
terminologia utilizada no questionário dos indicadores estatísticos 
trimestrais do STF (segmentação residencial versus não residencial); 

- explicitado na versão final do questionário que no caso de ofertas de 
STM, os equipamentos móveis de utilizador pertencentes a detentores de 
cartões pré-pagos em relação aos quais as empresas prestadoras não 
disponham de informação sobre o respectivo NIF devem ser considerados 
como afectos ao segmento residencial. 

Por outro lado, esta Autoridade considera que, em alternativa à proxy que para 
efeito de segmentação residencial/não residencial, se encontra prevista no 
próprio questionário poderão ser efectivamente utilizados outros critérios 
equivalentes a explicitar pelas empresas prestadoras. No entanto, esses 
critérios deverão ser submetidos ao ICP-ANACOM com a devida antecedência 
em relação ao primeiro envio da resposta ao questionário, tendo este requisito 
sido vertido na versão final do questionário. No entanto, esses critérios deverão 
ser submetidos ao ICP-ANACOM com a devida antecedência em relação ao 
primeiro envio da resposta ao questionário, tendo este requisito sido vertido na 
versão final do questionário.  

 

 
2.2.2.3. Outros aspectos 
 

Relativamente ao ponto 10 da questão 6 da Parte I do projecto de questionário 
(número de estações móveis/equipamento de utilizador activos que têm 
associados números móveis ported-in) o Grupo PT solicita clarificação quanto 
ao que é pretendido. 

A ZON propõe que a disponibilização dos elementos referentes à questão 6 
das Partes I e II e à questão 3 da Parte III do projecto de questionário ocorra na 
mesma data de envio dos novos indicadores estatísticos dos serviços móveis, 
ou seja, a 30 de Janeiro de 2010 seriam enviados os elementos respeitantes 
ao segundo semestre de 2009. Desta forma os desenvolvimentos a realizar a 
nível de sistemas informação ficariam harmonizados traduzindo-se num 
processo de desenvolvimento e implementação mais eficiente para os 
prestadores dos vários serviços. 
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A Vodafone salienta que a não oposição ao envio dos novos dados solicitados 
(nomeadamente, no âmbito das questões 6 as Partes I e II e da questão 3 da 
Parte III) bem como o cumprimento do dever de entrega de qualquer 
informação solicitada pelo ICP-ANACOM, apenas significa a aceitação de que 
tais dados ou informação serão utilizados para os fins expressamente 
indicados por esta Autoridade no Questionário da Portabilidade. A empresa 
considera que a publicitação ou utilização de informação individualizada e 
confidencial por parte do ICP-ANACOM só poderá ser feita com autorização 
expressa da Vodafone, reservando-se esta o direito de utilizar os meios legais 
disponíveis quando tal não acontecer. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Face ao pedido de clarificação do Grupo PT sobre o ponto 10 da questão 6 da 
Parte I, o ICP-ANACOM optou por na versão final do questionário eliminar o 
indicador em questão, dado que este é coincidente com o indicador 1. Foi 
também adaptado em conformidade o título desta questão 6, no qual se optou 
ainda por substituir o termo “clientes” por “estações móveis/equipamentos de 
utilizador”.  

Quanto à sugestão apresentada pela ZON sobre as datas de disponibilização 
dos elementos referentes à questão 6 das Partes I e II e à questão 3 da Parte 
III do projecto de questionário, será de ter em conta que: 

  

- o apuramento dos novos indicadores estatísticos dos serviços móveis 
aprovados em Julho último (em concreto, do indicador “estações 
móveis/equipamento de utilizador activos”) é efectivamente necessário ao 
envio da informação requerida na questão 6 da Parte I do projecto de 
questionário sobre a portabilidade; 

- os novos indicadores estatísticos trimestrais definidos para o STM 
deverão ser implementados até 30 de Abril de 2010 (e não até 30 de 
Janeiro de 2010) e que os valores que sobre os mesmos deverão ser pela 
primeira vez remetidos a esta Autoridade deverão respeitar ao 1º trimestre 
de 2010; 

- o questionário sobre portabilidade terá uma periodicidade semestral. 

Desta forma, o ICP-ANACOM considera que o primeiro envio pelas empresas 
prestadoras dos elementos semestrais requeridos no âmbito da questão 6 da 
Parte I do projecto de questionário da portabilidade, na medida em que estes 
têm por base o  o indicador “estações móveis/equipamento de utilizador 
activos”, carece de articulação com o prazo de implementação dos novos 
indicadores estatísticos trimestrais do STM. Como tal, esse primeiro envio deve 
ter lugar até 30 de Julho de 2010, devendo a informação reportada respeitar ao 
final do primeiro semestre de 2010. Por uma questão de simplificação, este 
prazo deve ser estendido à questão 6 da Parte II e à questão 3 da Parte III do 
questionário de portabilidade. 

Por sua vez, o envio regular dos elementos, sobre os semestres civis 
seguintes, referentes à questão 6 das Partes I e II e à questão 3 da Parte III 
deve ter lugar até 30 dias (de calendário) após o final do semestre em causa. 
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No tocante à questão da confidencialidade dos dados individuais das empresas 
prestadoras, é de relevar que, tal como já previsto no projecto de questionário 
submetido a audiência prévia, também na versão final do questionário é, no 
âmbito da questão 6 das Partes I e II e da questão 3 da Parte III, referido que 
esta informação poderá, em termos agregados, vir a ser disponibilizada pelo 
ICP-ANACOM no seu sítio e que será, nesse caso, salvaguardada a 
confidencialidade dos dados recebidos de cada empresa prestadora. 

 

2.2.3 Parte II – Questão 6 do projecto de questionário 

2.2.3.1. Proporcionalidade da inclusão desta informação no questionário 
 
O Grupo PT considera que alguns dos indicadores solicitados (ex: indicadores 
1 e 2 da Questão 6 - Parte II) podem ser obtidos directa e autonomamente pelo 
ICP-ANACOM no âmbito das suas funções de gestão do PNN e do acesso 
que, a par dos operadores, possui à base de dados da ER, o que também 
contribui para o carácter excessivo do questionário, além de que constituem 
informação que vai muito para além da obrigação de disponibilização das 
informações periódicas previstas no artº 22 do Regulamento da Portabilidade. 
Este respondente chama ainda a atenção para que existe alguma informação 
no âmbito desta questão 6 cuja recolha não é actualmente possível. Assim, 
informa que por forma a atender às solicitações do ICP-ANACOM, é necessário 
proceder a uma análise de viabilidade no sentido de efectuar os 
desenvolvimentos necessários. 
 
Como já referido: 
 
- A ZON concorda com a separação da informação do número de 

portabilidades em termos de segmentos residencial e empresarial, sendo 
que tal implica, no entanto, desenvolvimentos a nível de sistemas de 
informação.  

 
- A Vodafone entende que o envio de informação por segmento de cliente 

não trará grande valor acrescentado, especialmente quando vista de 
forma agregada. Considera ainda que a informação segmentada entre 
clientes particulares e empresariais pode ser influenciada por vários 
factores, como, por exemplo, a transferência de clientes entre tarifários 
particulares/residenciais e empresariais, não antevendo o propósito de 
regulação que esta distinção irá servir. A empresa informa também que 
não tem disponível a informação sobre a segmentação dos números 
portados por clientes particulares empresariais por não fazer parte dos 
critérios de análise de negócio da Vodafone, pelo que se tal informação 
for efectivamente prevista no questionário da portabilidade, será obrigada 
a fazer desenvolvimentos nos seus sistemas de informação para o seu 
apuramento.  
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- A Vodafone entende também não fazer sentido solicitar neste 
questionário informação complementar que os operadores não têm 
obrigação de reportar em sede própria, de que é exemplo o indicador 
“quantidade de números afectos a clientes particulares ou empresariais, 
que não são comunicados, por exemplo, no questionário do STM”. 

 
 
Entendimento do ICP-ANACOM 

O Grupo PT indica na sua resposta que não dispõe actualmente de alguma da 
informação requerida na Questão 6 das Partes I e II do questionário e na 
Questão 3 da Parte III mas, no entanto, não especifica quais são exactamente 
os elementos a que se refere. Sem prejuízo, é de sublinhar que na versão final 
do questionário da portabilidade passou a estar previsto que o primeiro envio 
pelas empresas prestadoras ao ICP-ANACOM da resposta àquelas questões 
deverá ter lugar até 30 de Julho de 2010 (sobre esta dilatação de prazo, que 
poderá ser aproveitado pelas empresas para desenvolver os seus sistemas de 
informação, ver entendimento do ICP-ANACOM no âmbito do ponto 2.2.3.3. do 
presente relatório).  

O indicador 2 da Questão 6 (quantidade de números afectos ao STF atribuídos 
a clientes de acesso directo da empresa) deve ser mantido, não sendo, 
contrariamente ao alegado pelo Grupo PT, passível de obtenção por esta 
Autoridade autonomamente. Com efeito, no âmbito da gestão do PNN o ICP-
ANACOM dispõe de informação sobre a quantidade de números afectos às 
empresas prestadoras mas não de informação sobre a sua efectiva atribuição 
aos respectivos clientes.  

Quanto ao indicador 1 da Questão 6, atento o contrato estabelecido com a 
Entidade de Referência (ER), o mesmo pode ser efectivamente obtido pelo 
ICP-ANACOM junto desta (esclarece-se, no entanto, que a ER deve 
disponibilizar ao ICP-ANACOM a informação relevante por este solicitada no 
contexto das suas atribuições mas esta Autoridade não tem acesso directo à 
base de dados da ER). Sem prejuízo, este é, tal como os restantes indicadores 
previstos na Questão 6, um indicador que reflecte a actuação das empresas 
prestadoras no mercado e que, como tal, fará sentido ser disponibilizado pelas 
próprias empresas. Assim, entende-se dever o mesmo ser mantido na versão 
final do questionário da portabilidade. 

Por outro lado, conforme refere a Vodafone, o ICP-ANACOM não recolhe 
presentemente no âmbito dos questionários de cada serviço dados sobre a 
quantidade de números atribuídos a clientes. No entanto, considerando esta 
Autoridade relevante obter através do questionário sobre portabilidade 
informação, para cada serviço, sobre o correspondente peso dos números 
portados existentes, torna-se necessária, para cálculo do correspondente 
indicador, a recolha de dados sobre a quantidade total de números afectos aos 
respectivos clientes (este valor será o denominador a considerar no cálculo do 
rácio).  

Sobre a relevância da obtenção de informação relativa à segmentação 
residencial/não residencial, vide entendimento sobre esta questão explicitado 
em 2.2.2.1.  
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2.2.3.2.  Critério/aproximação a definir para segmentação entre clientes 
residenciais e empresariais 
 
Como já referido no ponto 2.2.2.2.:  
 
- A ZON considera que o critério de segmentação entre clientes 

residenciais empresariais sugerido, a título de aproximação, pelo ICP-
ANACOM poderá revelar-se restritiva. 

 
- A Vodafone informa não proceder internamente, na sua análise de 

negócio, à segmentação do tipo de clientes pelo critério de NIF’s mas sim 
por plano tarifário e que, caso se mantenha no questionário a informação 
de números portados por segmento, aquando do envio dessa informação 
a Vodafone indicará e explicará o critério de segmentação que adoptar. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM entende que se deverá manter o critério de segmentação 
entre clientes residenciais e empresariais sugerido a título de aproximação no 
projecto de questionário, tendo, no entanto, procedido na versão final do 
questionário sobre a portabilidade a uma substituição da terminologia utilizada 
no projecto de questionário (segmentação particular versus empresarial) pela 
terminologia utilizada no questionário dos indicadores estatísticos trimestrais do 
STF (segmentação residencial versus não residencial); 

Esta Autoridade considera ainda que, em alternativa à proxy que para efeito de 
segmentação residencial/não residencial, se encontra prevista no próprio 
questionário poderão ser efectivamente utilizados outros critérios equivalentes 
a explicitar pelas empresas prestadoras. No entanto, esses critérios deverão 
ser submetidos ao ICP-ANACOM com a devida antecedência em relação ao 
primeiro envio da resposta ao questionário, tendo este requisito sido vertido na 
versão final do questionário.  

 

 
 
2.2.3.3.  Outros aspectos 
 
Como já referido, a ZON propõe que a disponibilização dos elementos 
referentes à questão 6 das Partes I e II e à questão 3 da Parte III ocorra na 
mesma data de envio dos novos indicadores estatísticos dos serviços móveis. 
Ou seja, a 30 de Janeiro de 2010 seriam enviados os elementos respeitantes 
ao segundo semestre de 2009. A empresa considera que, desta forma, os 
desenvolvimentos a realizar a nível de sistemas informação ficariam 
harmonizados traduzindo-se num processo de desenvolvimento e 
implementação mais eficiente para os prestadores dos vários serviços. 
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O Grupo PT refere que, de acordo com a sua interpretação, nos indicadores 
desta questão 6 em que é considerada a quantidade de números afectos ao 
STF atribuídos a clientes, não deverá ser contabilizada a numeração utilizada 
pelo operador (por exemplo, em testes internos pela área operacional) ou 
eventualmente reservada e ainda não activada. 
 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Quanto à sugestão sobre as datas de disponibilização dos elementos 
referentes à questão 6 das Partes I e II e à questão 3 da Parte III, vide 
entendimento sobre esta questão explicitado no presente relatório em 2.2.2.3.. 

No que respeita à interpretação do Grupo PT sobre o que deve ser 
contabilizado a título de números afectos ao STF atribuídos a clientes, não 
resulta claro o que esta entidade respondente entende por numeração 
“eventualmente reservada e ainda não activada”. Sem prejuízo, esta 
Autoridade considera suficientemente auto-explicativo o conceito de 
“numeração afecta ao STF atribuída a clientes de acesso directo”, utilizado 

 

no âmbito de diversos indicadores da Questão 6 da Parte II e no qual não se 
inclui a numeração atribuída pelo ICP-ANACOM às empresas prestadoras mas 
que estas ainda não tenham atribuído a clientes seus de acesso directo2 nem a 
numeração utilizada na realização de testes. Neste sentido, em relação a 
alguns outros indicadores desta mesma Questão 6 da Parte II em que no 
projecto de questionário era utilizada a expressão “números afectos a clientes”, 
o termo “afectos” foi, na versão final do questionário, substituído por 
“atribuídos”. 

2.2.4 Parte III– Questão 3 

2.2.4.1. Propocionalidade da inclusão desta informação no questionário 
 
Como já referido, o Grupo PT considera que alguns dos indicadores solicitados 
podem ser obtidos directa e autonomamente pelo ICP-ANACOM no âmbito das 
suas funções de gestão do PNN e do acesso que, a par dos operadores, 
possui à base de dados da ER.  
 
O Grupo PT chama ainda a atenção para que existe alguma informação no 
âmbito da questão 3 cuja recolha não é actualmente possível e informa que 
para atender às solicitações do ICP-ANACOM, é necessário proceder a uma 
análise de viabilidade no sentido de efectuar os desenvolvimentos necessários. 
 
Como já referido em 2.2.1.1:, 2.2.2.1.e 2.2.3.1.,  
 

                                            
2 Clientes de acesso directo todos os utilizadores abrangidos por uma relação contratual estabelecida com um 

prestador nacional do STF, a quem tenha sido conferido o direito de originar e/ou receber tráfego, através da respectiva 
rede, excluindo-se no entanto os clientes de acesso indirecto. 
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- A ZON concorda com a separação da informação do número de 
portabilidades em termos de segmentos residencial e empresarial, sendo 
que tal implica, no entanto, desenvolvimentos a nível de sistemas de 
informação.  

 
- A Vodafone entende que o envio de informação por segmento de cliente 

não trará grande valor acrescentado, especialmente quando vista de 
forma agregada e que  será obrigada a fazer desenvolvimentos nos seus 
sistemas de informação para o seu apuramento. 

 
 
Entendimento do ICP-ANACOM 

O Grupo PT indica na sua resposta que não dispõe actualmente de alguma da 
informação requerida na Questão 6 das Partes I e II do questionário e na 
Questão 3 da Parte III mas, no entanto, não especifica quais são exactamente 
os elementos a que se refere. Sem prejuízo, é de sublinhar que na versão final 
do questionário da portabilidade passou a estar previsto que o primeiro envio 
pelas empresas prestadoras ao ICP-ANACOM da resposta àquelas questões 
deverá ter lugar até 30 de Julho de 2010 (sobre esta dilatação de prazo, que 
poderá ser aproveitado pelas empresas para desenvolver os seus sistemas de 
informação, ver entendimento do ICP-ANACOM no âmbito do ponto 2.2.2.3. do 
presente relatório).  

Apesar de o ICP-ANACOM poder solicitar à Entidade de Referência informação 
sobre o indicador 1 da Questão 3 da Parte III, esta Autoridade entende que o 
mesmo deve ser mantido no questionário da portabilidade. Sobre os motivos 
desta opção coincidem com invocados no entendimento expresso no ponto 
2.2.3.1. referente à manutenção do indicador 1 da Questão 6 da Parte II. 

Sobre a relevância da segmentação residencial/empresarial, vide entendimento 
sobre esta questão explicitado em 2.2.1.1.. 

 
 
 
 
 
2.2.4.2.  Critério/aproximação a definir para segmentação entre clientes 
residenciais e empresariais 
 
Como já referido no ponto 2.2.2.2.:  
 
- A ZON considera que o critério de segmentação entre clientes 

residenciais empresariais sugerido, a título de aproximação, pelo ICP-
ANACOM poderá revelar-se restritiva por existirem clientes utilizadores de 
ofertas empresariais com um NIF iniciado por “1” ou “2” (e.g. profissionais 
liberais). 
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- A Vodafone informa não proceder internamente, na sua análise de 
negócio, à segmentação do tipo de clientes pelo critério de NIF’s referido 
nas notas do Questionário, mas sim por plano tarifário e que, caso o ICP-
ANACOM opte por manter no questionário a informação de números 
portados por segmento, aquando do envio dessa informação a Vodafone 
indicará o critério. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM entende que se deverá manter o critério de segmentação 
entre clientes residenciais e empresariais sugerido a título de aproximação no 
projecto de questionário, tendo, no entanto, procedido na versão final do 
questionário sobre a portabilidade a uma substituição da terminologia utilizada 
no projecto de questionário (segmentação particular versus empresarial) pela 
terminologia utilizada no questionário dos indicadores estatísticos trimestrais do 
STF (segmentação residencial versus não residencial). 

 

Esta Autoridade considera ainda que, em alternativa à proxy que para efeito de 
segmentação residencial/não residencial, se encontra prevista no próprio 
questionário sobre a portabilidade poderão ser efectivamente utilizados outros 
critérios equivalentes a explicitar pelas empresas prestadoras. No entanto, 
esses critérios deverão ser submetidos ao ICP-ANACOM com a devida 
antecedência em relação ao primeiro envio da resposta ao questionário, tendo 
este requisito sido vertido na versão final do questionário.  

 
 
2.2.4.3.  Outros aspectos 
 
Como já referido: 
 
- A ZON propõe que a disponibilização dos elementos referentes à questão 

6 das Partes I e II e à questão 3 da Parte III ocorra na mesma data de 
envio dos novos indicadores estatísticos dos serviços móveis, ou seja, a 
30 de Janeiro de 2010 seriam enviados os elementos respeitantes ao 
segundo semestre de 2009. A empresa considera que, desta forma, os 
desenvolvimentos a realizar a nível de sistemas informação ficariam 
harmonizados traduzindo-se num processo de desenvolvimento e 
implementação mais eficiente para os prestadores dos vários serviços. 

- O Grupo PT refere que, de acordo com a sua interpretação, nos 
indicadores da Questão 3 em que é considerada a quantidade de 
números afectos ao serviço e atribuídos a clientes, não deverá ser 
contabilizada a numeração utilizada pelo operador (por exemplo, em 
testes internos pela área operacional) ou eventualmente reservada e 
ainda não activada.  

O Grupo PT alerta ainda para o facto de, nesta questão, os indicadores 2 e 10 
serem idênticos, questão esta também levantada pela Refer Telecom. 
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Entendimento do ICP-ANACOM 

Quanto à sugestão da ZON sobre as datas de disponibilização dos elementos 
referentes à questão 6 das Partes I e II e à questão 3 da Parte III vide 
entendimento sobre esta questão explicitado no presente relatório em 2.2.2.3.. 

No que respeita à interpretação do Grupo PT sobre o que deve ser 
contabilizado a título de números atribuídos a clientes, como já mencionado no 
âmbito do entendimento referente ao ponto 2.2.3.3. do presente questionário, 
não resulta claro o que esta entidade respondente entende por numeração 
“eventualmente reservada e ainda não activada”. Sem prejuízo, esta 
Autoridade considera suficientemente auto-explicativo o conceito de 
“numeração atribuída a clientes”, utilizado no âmbito de diversos indicadores da 
Questão 3 da Parte III e no qual não se inclui a numeração atribuída pelo ICP-
ANACOM às empresas prestadoras mas que estas ainda não tenham atribuído 
a clientes seus nem a numeração utilizada na realização de testes. Neste 
sentido, em relação a alguns outros indicadores desta mesma Questão 3 da 
Parte III em que no projecto de questionário era utilizada a expressão “números 
afectos a clientes”, o termo “afectos” foi, na versão final do questionário, 
substituído por “atribuídos”. 

Atentos os comentários do Grupo PT e da Refer Telecom sobre os indicadores 
2 e 10, o ICP-ANACOM procedeu à correcção deste último. Com efeito, através 
do indicador 10 pretende-se, à semelhança do verificado com o último 
indicador da Questão 6 da Parte II, a obtenção de informação sobre a 
quantidade de clientes do serviço (valor este, à partida, inferior ao 
correspondente ao indicador 2, já que um cliente pode ser detentor de mais do 
que um número). 
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3 Conclusões 

Considerando: 

- as respostas recebidas no âmbito da audiência prévia aos interessados 

realizada; 

- alguns aspectos adicionais cuja explicitação se tem revelado necessária 

no âmbito da mais recente recolha pelo ICP-ANACOM de informação 

sobre a portabilidade (ex: explicitação sobre a consideração ou não de 

IVA na informação sobre preços de portabilidade a remeter pelas 

empresas prestadoras a esta Autoridade); 

procedeu-se à adaptação do questionário de portabilidade submetido a 

audiência prévia aos interessados. A versão final do questionário consta do 

Anexo 2 do presente relatório, sendo as principais alterações introduzidas no 

mesmo as seguintes:  

 

-  Na indicação referente à fundamentação da legislação que suporta a 

informação solicitada foi acrescentada uma referência ao Regulamento 

nº302/2009, de 16 de Julho (alteração incluída nas quatro partes que 

constituem o questionário). 

 

- O prazo de entrega semestral do questionário foi, para todas as partes do 

questionário, alargado, tendo sido estabelecido que este deverá ser 

disponibilizado ao ICP-ANACOM “até ao 30º dia de calendário” do mês 

seguinte ao final de cada semestre. 

 

-  A data referente ao primeiro envio da resposta ao questionário foi alterada 

de 15 de Janeiro de 2010 para 30 de Julho de 2010, passando a 

correspondente informação a ser reportada ao dia 30 de Junho de 2010 

(alteração incluída nas quatro partes que constituem o questionário). 

 

-  Igualmente em todas as partes do questionário foi explicitado que se 

pretende a obtenção de informação sobre preços “sem IVA”, tendo ainda 

os termos “particular” e “empresarial” sido substituídos por, 

respectivamente, “residencial” e “não residencial”. 

 

- Na Parte I do questionário, na nota 9 associada aos indicadores 4 e 5 do 

quadro relativo à questão 6, passou a estar previsto que: “As estações 

móveis/equipamento de utilizador pertencentes a detentores de cartões 

pré-pagos em relação aos quais as empresas prestadoras não disponham 

de informação sobre o respectivo NIF devem ser considerados como 

afectos ao segmento residencial”.  
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- Nas Partes I, II e III do questionário, no âmbito das footnotes referentes às 

definições de “residencial” e “não residencial”, foi explicitado que: “A 

ANACOM pode aceitar que, em alternativa, sejam utilizados outros 

critérios equivalentes, os quais devem, com a devida antecedência em 

relação à data do primeiro envio de informação, ser explicitados e 

submetidos à apreciação desta Autoridade.”. 

 


