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Anexo 1 – Resumo das respostas à Consulta Pública sobre a Alteração ao Regulamento da Portabilidade 

Tabela 1 – Organismos Associados à Defesa do Consumidor 

Pontos ACOP DECO DGC FENACOOP PLURICOOP UGC 

Geral Não faz qualquer 
reparo, concordando 
com as alterações 
propostas. 

Reconhece a 
necessidade da 
alteração do 
Regulamento de forma a 
permitir que a 
funcionalidade da 
portabilidade seja 
eficiente, permitindo 
estimular a concorrência 
e a livre escolha do 
assinante. 

Considera ainda que 
não é entendido pelos 
assinantes que possa 
ser necessário para a 
execução de um pedido 
de portabilidade mais 
documentos e 
formalidades que 
inicialmente fora 
solicitado pelo prestador 
doador para a 
celebração de um 
contrato. 

Considera que os 
objectivos que 
presidiram a esta 
proposta são justificados 
com a redução dos 
prazos, 
responsabilização dos 
prestadores receptor e 
doador e aumento dos 
direitos dos assinantes. 

Concorda na 
generalidade com as 
propostas de alteração. 
As propostas de 
alteração são 
adequadas à protecção 
dos direitos e interesses 
dos consumidores. 

Concorda na 
generalidade com as 
propostas de alteração. 
As propostas de 
alteração são 
adequadas à protecção 
dos direitos e interesses 
dos consumidores. 

O parecer sobre o 
documento é favorável, 
pois consubstancia um 
claro reforço dos direitos 
dos assinantes. 

Artigo 2.º (Definições e 
abreviaturas) 

 Concorda.     

Artigo 3.º (Âmbito da 
portabilidade) 

 Concorda. Manifesta preocupação 
relativamente à gama 
“71” que lhe parece ser 
de valor acrescentado. 
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Artigo 4.º (Solução de 
portabilidade) 

      

Artigo 6.º (Obrigações 
dos prestadores 
doador e detentor) 

 Concorda.     

Artigo 7.º (Obrigações 
do prestador receptor) 

 Propõe que o assinante 
seja informado dos 
eventuais custos 
associados ao pedido 
de portabilidade, bem 
como o prazo máximo 
da janela de 
portabilidade a partir da 
qual o assinante tem 
direito a ser 
compensado 
monetariamente pelo 
atraso. 

    

Artigo 8.º (Obrigações 
comuns às empresas 
com obrigações de 
portabilidade) 

      

Artigo 10.º (Denúncia 
de contrato) 

 Concorda.  Concorda com a 
verificação da 
identidade do signatário 
do pedido de 
portabilidade e envio 
dos documentos 
obrigatórios. 

Concorda com a 
verificação da 
identidade do signatário 
do pedido de 
portabilidade e envio 
dos documentos 
obrigatórios. 
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Tabela 1 – Organismos Associados à Defesa do Consumidor 

Pontos ACOP DECO DGC FENACOOP PLURICOOP UGC 

Artigo 11.º (Extinção 
de serviço) 

      

Artigo 12.º (Pedido de 
portabilidade) 

 Considera ainda 
excessivo os prazos 
propostos, pelo que 
propõe que este seja 
reduzido até 1 dia de 
uma forma gradual até 
2010. 

Considera que deveria 
ser aproveitada a 
oportunidade para 
aproximar os prazos em 
Portugal aos valores 
médios da Europa. 

Indica ainda que o prazo 
do serviço fixo não está, 
como anteriormente, 
determinado, o que 
diminui a informação 
dos consumidores. 

Propõe que o prazo 
máximo de activação da 
portabilidade seja de 3 
dias úteis para as redes 
fixas e móveis. 

Propõe que o prazo 
máximo de activação da 
portabilidade seja de 3 
dias úteis para as redes 
fixas e móveis. 

Concorda com o 
encurtamento dos 
prazos e a anulação da 
diferença entre o serviço 
telefónico fixo e o 
serviço telefónico móvel. 

Artigo 13.º (Recusa de 
pedido electrónico) 

 Concorda. Concorda, indicando 
contudo que deva ser 
clarificado para o 
consumidor o que são 
números portáveis. 

   

Artigo 15.º 
(Capacidade na 
portabilidade de 
números) 

 Considera não haver 
razões justificativas para 
que esta limitação não 
seja desde já eliminada. 

    

Artigo 16.º (Retorno do 
número) 

      

Artigo 17.º 
(Portabilidade de MSN 
e DDI) 
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Artigo 18.º 
(Encaminhamento) 

      

Artigo 19.º (Custos)       

Artigo 20.º (Preços)  Concorda. Considera que o custo 
da portabilidade deveria 
ser grátis para o 
assinante. 

   

Artigo 22.º (Prestação 
de informações) 

      

Artigo 23.º 
(Sincronização de 
processos) 

      

Artigo 28.º (Entrada em 
vigor) 

      

Artigo 25.ºA 
(Compensações) 

 Acrescenta que as 
compensações para o 
assinante indicadas 
neste artigo sejam 
pagas de forma 
automática na factura 
seguinte ou, nos casos 
de portabilidade 
indevida, nos 30 dias 
seguintes à sua 
activação. 

Propõe que as 
compensações sejam 
semelhantes em valor, 
isto é, 20€. 

Propõe ainda que esta 
compensação seja 
creditada na primeira 
factura emitida pelo 
prestador receptor. 

Todas estas medidas 
terão que ser 
acompanhadas pela 
entidade reguladora 

Concorda com as 
compensações 
propostas. 

Concorda com as 
compensações 
propostas. 

Concorda. 
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através da fiscalização. 

Adicionais, não 
propostos no projecto 
de alteração. 

 Sugere que a obrigação 
de disponibilização do 
aviso gratuito online seja 
alargado às empresas 
que oferecem serviço 
telefónico fixo, sempre 
que se verifiquem os 
requisitos no n.º 1 do 
artigo 21.º. 

Propõe que seja 
considera a integração 
das Associações de 
Consumidores na 
Comissão de 
Acompanhamento. 

Propõe finalmente que 
seja possível o 
acompanhamento do 
processo de 
portabilidade por parte 
do assinante, por 
consulta ao portal do 
ICP-ANACOM. 

 Propõe a seguinte 
alteração ao n.º 1 do 
artigo 14.º: em vez de 
“… com o intuito de, 
expressa ou 
tacitamente, desistir do 
mesmo…”, deveria ser 
“… com o intuito 
expresso de desistir do 
mesmo…”. 

Propõe a seguinte 
alteração ao n.º 1 do 
artigo 14.º: em vez de 
“… com o intuito de, 
expressa ou 
tacitamente, desistir do 
mesmo…”, deveria ser 
“… com o intuito 
expresso de desistir do 
mesmo…”. 
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Tabela 2 – Operadores/Prestadores de Comunicações Electrónicas 

Pontos Grupo PT Onitelecom Refertelecom SGC Telecom Sonaecom Vodafone ZON 

Geral Concorda com os 
propósitos do ICP-
ANACOM na 
alteração ao 
Regulamento de 
forma a aumentar a 
eficiência, rapidez e 
defesa dos interesses 
dos assinantes dos 
serviços telefónicos. 

Contudo considera 
que muitas das 
alterações merecem 
comentários 
específicos, devendo 
algumas das 
alterações propostas 
com impacto de 
implementação 
depender da 
realização de um 
estudo no âmbito da 
análise dos impactos 
que essas alterações 
podem ter na 
operacionalização da 
portabilidade de forma 
a se encontrar 
medidas que sejam 
proporcionais e 
justificadas. 

Considera muito 
positivas as alterações 
introduzidas ao 
Regulamento, 
nomeadamente: 
- Responsabilização 
do prestador receptor 
perante o assinante; 
- Introdução de regras 
de eficiência entre os 
operadores; 
- Simplificação de 
forma a minimizar 
actuações para 
atrasar o processo de 
portabilidade; 
- Clarificar a solução a 
adoptar em caso de 
extinção de serviço 
por um operador. 

 Congratula-se com a 
análise feita e 
medidas propostas 
para obviar os 
problemas que 
geraram o caos nos 
processos de 
portabilidade, 
nomeadamente com 
as regras de validação 
de titular e/ou morada 
e ainda referentes à 
capacidade mínima 
diária. 

 Considera positiva a 
consulta, de forma a 
garantir que as regras 
da portabilidade 
estejam claramente 
definidas e adequadas 
à realidade. Alerta 
contudo que as 
alterações propostas 
terão impactos 
significativos nos ao 
nível técnico, 
processual e 
comercial. 

Concorda na 
generalidade com as 
alterações propostas. 

Artigo 2.º (Definições 
e abreviaturas) 

Concorda, mas 
propõe a alteração do 
tempo de guarda de 6 
meses para 3 meses - 

   Concorda, sugerindo 
contudo a criação de 
uma nova janela mais 
tardia que a actual 
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alínea y). janela (e.g. 5h-8h da 
manhã). 

Artigo 3.º (Âmbito da 
portabilidade) 

Concorda, mas 
considera que deve 
haver um período 
transitório de 6 meses 
para a implementação 
do VoIP nómada. 

      

Artigo 4.º (Solução 
de portabilidade) 

Considera que se 
deva condicionar a 
entrada em vigor do 
Regulamento à 
adequação da 
Especificação Técnica 
de Portabilidade, 
indicando ainda que a 
implementação deva 
ser precedida de um 
levantamento dos 
custos associados. 

      

Artigo 6.º 
(Obrigações dos 
prestadores doador 
e detentor) 

Considera que 
deverão ser 
levantados os custos 
inerentes às 
alterações propostas, 
assim como os 
timings. 

      

Artigo 7.º 
(Obrigações do 
prestador receptor) 

Propõe a anulação da 
alínea c) do n.º 7, 
alertando também 
para a consequência 
que ao reduzir os 
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prazos, o prazo 
associado ao 
processo de 
cancelamento do 
pedido (ponto de não 
retorno), terá que ser 
revisto de forma a ser 
compatível com os 
prazos agora 
definidos. 

Artigo 8.º 
(Obrigações comuns 
às empresas com 
obrigações de 
portabilidade) 

Considera que 
deverão ser 
levantados os custos 
inerentes às 
alterações propostas, 
assim como os 
timings. 

   Propõe que 
relativamente à 
Extranet esta se 
encontra 
sistematicamente 
desactualizada, sem 
controlo das 
actualizações 
efectuadas (alertas) e 
sendo prazo de 
actualização actual 
(10 dias) demasiado 
elevado (propõe 5 
dias). 

  

Artigo 10.º (Denúncia 
de contrato) 

Relativamente a este 
artigo tem os 
seguintes 
comentários: 

- Indica dever ser 
acrescentado o Cartão 
de Cidadão; 

- No caso de pessoa 
colectiva deve 

   Defende que deva ser 
dispensado a troca 
sistemática das cópias 
das denúncias e 
pedidos de 
portabilidade, sem que 
haja a necessidade de 
acordos bilaterais 
entre os operadores, 
indicando que este 

Considera que, sendo 
a responsabilidade 
sempre do PR, 
também deveria ficar 
sob a sua 
responsabilidade a 
conservação das 
denúncias contratuais, 
sendo estas apenas 
enviadas quando 

Consideram que 
validação da 
assinatura através de 
um documento de 
identificação deve ficar 
consagrada no 
Regulamento com 
força vinculativa. 
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comprovar a 
capacidade em que 
actua como 
denunciante; 

- Considera que os 
documentos devam 
ser enviados 
electronicamente com 
o pedido de 
portabilidade; 

- Propõe ainda que o 
prazo para 
caducidade da 
denúncia passe de 3 
para 1 mês; 

- Deve ser definida 
uma metodologia 
específica para 
implementação no 
âmbito de pedidos de 
números associados a 
serviços pré-pagos. 

envio deverá ser 
efectuado no máximo 
até um período de 6 
meses após a 
portabilidade, devendo 
para tal ser 
acompanhados da 
devida fundamentação 
da queixa. 

fossem solicitadas 
expressamente pelo 
PD. 

Considera que as 
regras de 
simplificação 
acordadas em 
acordos bilaterais 
deveriam ser trazidas 
para o Regulamento 

Artigo 11.º (Extinção 
de serviço) 

Considera que os 
procedimentos 
propostos não devam 
ser implementados 
sem que haja um 
estudo de impacto 
(BD, interacção ER, 
encaminhamentos, 
mensagens de erro) e 
consequências, 
levantando ainda as 
questões sobre se os 

    Concorda.  
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números do serviço 
extinto continuam na 
BDR e a dúvida da 
responsabilidade da 
geração do REL #14. 

Artigo 12.º (Pedido 
de portabilidade) 

Relativamente a este 
artigo apresenta os 
seguintes 
comentários: 

- Não concorda com a 
redução do prazo que 
redefine o prazo 
mínimo para 3 dias; 

- Deve ser clarificado 
o prazo de não 
retorno; 

- Não concorda 
igualmente com a 
redução para 1 dia do 
prazo de resposta a 
um pedido de 
portabilidade; 

- Considera ainda que 
quando o PR opte por 
inscrever a mesma 
janela na primeira e 
segunda opção, fica 
apenas com 2 opções 
e não 3 opções como 
prevê o Regulamento; 

- Pretende ainda 
acrescentar um novo 
número com o intuito 

 Indica que a redução 
do tempo de resposta 
ao pedido de 
portabilidade 
electrónico para 1 dia 
útil irá conduzir a um 
esforço e atenção 
adicional, não vendo a 
introdução de melhoria 
no processo global de 
portabilidade. 

 Propõe que o pedido 
de portabilidade, 
assim como a 
denúncia de contrato, 
possa ser integrada 
nos contratos de 
activação de serviço. 

Concorda com a 
redução dos prazos 
propostos na 
Alteração do 
Regulamento. 

Propõe que seja 
esclarecido o 
significado de janela 
de portabilidade, uma 
vez que este termo é 
usado com 
significados distintos. 

Concorda com o prazo 
de 3 dias para a 
portabilidade no caso 
do serviço telefónico 
móvel, alertando para 
o aspecto associado 
ao prazo de 
cancelamento (ponto 
de não retorno) e 
ainda que deverá ser 

No que respeita ao 
encurtamento dos 
prazos concorda, 
alertando que o 
cancelamento do 
pedido pelo assinante 
neste caso fica 
dificultado ou mesmo 
impossibilitado. Assim 
considera que o ICP-
ANACOM deve tomar 
uma de duas medidas: 

- definir um período de 
cancelamento 
provisório até à 
revisão da 
especificação ou 

- prolongar a data de 
entrada em vigor do 
referido prazo para a 
entrada em vigor da 
nova especificação. 

Já no que respeita ao 
prazo de 3 dias para o 
serviço telefónico 
móvel, considera que 
deverá ser clarificado 
os momentos da 
contagem deste 

Concorda com a 
redução dos prazos, 
alertando contudo que 
o prazo do ponto de 
não retorno terá que 
ser revisto de acordo 
com a redução 
efectuada. 

Indica ainda que no 
n.º 9 deverá ser 
clarificado o 
mecanismo de 
escolha das janelas, 
quando se pretende a 
mesma janela de 
portabilidade. 

Concorda ainda com o 
prazo de 3 dias para a 
portabilidade do 
serviço telefónico 
móvel. 
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de reforçar que um 
pedido de denúncia 
caduca se não for feito 
um pedido electrónico 
antes do prazo 
definido para a 
caducidade da 
denuncia. 

regulamentado os 
moldes em que o 
assinante pode pedir o 
alargamento do prazo 

Propõe ainda que no 
caso de um pedido 
coerente, sejam 
colocados todos os 
números no mesmo 
pedido de 
portabilidade. 

prazo, isto é, se se 
trata do momento em 
que o assinante o 
pede no balcão 
comercial ou outro 
momento distinto. 

Artigo 13.º (Recusa 
de pedido 
electrónico) 

Os comentários 
relativos a este artigo 
são os seguintes: 

- Eliminação da alínea 
a) com novo texto do 
n.º 2 incluindo a 
referência ao art.3.º 
n.º 2; 

- A eliminação da 
causa de recusa por 
morada inválida pode 
ter como 
consequência as 
alterações no artigo. 
2.º na alínea r) e a 
eliminação do n.º8 no 
art. 3.º; 

- Não concorda ainda 
com a eliminação da 
causa de recusa por 
excesso da 
capacidade diária, 

Propõe a 
obrigatoriedade dos 
pedidos de 
portabilidade 
apresentados pelo PR 
ao PD incluírem 
sempre o NIF, como 
forma de garantir a 
correcta correlação 
entre o assinante e o 
número a portar. 

  Concorda com a 
exclusão da morada 
como motivo de 
recusa de pedidos de 
portabilidade. 

Propõe que seja 
clarificado qual o 
número de 
documentos 
necessários para a 
identificação do 
assinante do serviço. 

Propõe que a alínea 
e) seja alargada a 
serviços fixos 
baseados em 
tecnologia GSM e 
incluídos em pacotes 
pré-pagos. 

Considera que deverá 
ser normalizado o 
número de dígitos que 
compõem o SIM card 
nas informações 
comerciais. 

Indica que deva haver 
uma causa para o 
limite de capacidade 
excedido. 

 

Concorda com as 
alterações 
introduzidos, propondo 
contudo as seguintes 
alterações: 

- na alínea c) do n.º 2 
passar a ter a seguinte 
redacção “… bastará 
que correspondam 
três nomes, na mesma 
sequência”. 

- eliminação da alínea 
h). 
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pois considera que 
esta medida carece de 
aferir os impactos 
sobre a 
operacionalização; 

- Nota ainda que o 
termo “real 
capacidade” traduz 
um conceito 
indeterminado; 

- Propõe assim a 
eliminação dos n.ºs 5 
e 6; 

- Pretende ainda que 
sejam adicionadas 
algumas causas de 
recusa (manifestação 
expressa do 
assinante, quando não 
sejam enviados os 
documentos 
electronicamente ou 
falta ou invalidade da 
denúncia contratual); 

- Sugere ainda o 
acréscimo de um novo 
ponto que diga que 
caso o assinante 
tenha declarado não 
pretender a 
portabilidade, não seja 
possível renovar o 
pedido de 
portabilidade. 
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Artigo 15.º 
(Capacidade na 
portabilidade de 
números) 

Não concorda com as 
alterações feitas neste 
artigo, 
nomeadamente: 

- No aumento previsto 
e no limite por janela, 
uma vez que 
considera não ser 
respeitado 
actualmente pelos 
prestadores a 
utilização racional das 
várias janelas; 

- A mudança da 
análise de 4 em 4 
meses para mensal, 
para avaliar a 
possibilidade de 
aumento da 
capacidade mínima; 

- Propõe que os 
aumentos devem ser 
implementados no 
prazo máximo de 3 
meses, ao contrário 
do proposto que é de 
1 mês; 

- Propõe ainda a 
eliminação dos n.ºs 4 
e 5, números relativos 
à questão da real 
capacidade e à 
eliminação da recusa 
por excesso de 

   Propõe que o limite 
por janela definido 
neste artigo não seja 
inferior ao limite diário 
existente actualmente. 

Considera não haver 
razões de ordem 
técnica e outras para 
a existência de uma 
capacidade mínima, 
propondo assim a sua 
eliminação. Caso se 
mantenha defende a 
existência de um 
período de transição, 
nunca superior a 6 
meses. 

Concorda. 
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capacidade. 

Artigo 16.º (Retorno 
do número) 

    Concorda com a 
redução do prazo de 
recuperação do 
número, indicando 
que deveria ser ainda 
mais significativa. 

Considera não haver 
ganhos na diminuição 
para 2 dias na 
colocação do número 
em retorno, devendo-
se manter os 5 dias. 

 

Artigo 17.º 
(Portabilidade de 
MSN e DDI) 

    Propõe que sejam 
revistas as limitações 
à portabilidade de 
MSN e DDI. 

Indica ainda que o 
mecanismo de pedido 
de configuração activa 
deve ser definido, 
propondo que esta 
informação possa ser 
dada no campo de 
observações do 
ficheiro de recusa do 
pedido de 
portabilidade. 

  

Artigo 18.º 
(Encaminhamento) 

Defende que o NRN 
deva ter 
correspondência com 
o serviço (SNG). 

      

Artigo 19.º (Custos)    Considera que os 
operadores não 
abrangidos pela ORI 
devem acordar os 
respectivos valores 

Não concorda com a 
aplicação dos preços 
praticados na ORI, 
indicando não ser 
equivalente a 

Considera que se 
deve manter a prática 
actual no 
estabelecimento de 

Concorda. 
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entre si, tendo como 
referência a ORI, mas 
não lhe estando 
vinculados. 

dimensão e escala 
económica das 
empresas de menor 
dimensão. 

preços bilateralmente. 

Artigo 20.º (Preços) Considera que o n.º 2 
se afigura 
despropositado e 
potenciando 
eventualmente a 
burocracia e a acção 
fiscalizadora do ICP-
ANACOM. 

      

Artigo 22.º 
(Prestação de 
informações) 

Considera não haver 
qualquer razão para 
informações 
periódicas, caso não 
sejam alterados os 
procedimentos, pelo 
que propõe a 
alteração das 
redacções das alíneas 
c) e f). 

   Indica que a 
informação agora 
solicitada e 
significativamente 
superior não estando 
justificadas as razões 
de tal aumento e 
implicando estas 
informações um 
crescimento de 
custos. 

Não encontrando 
vantagens para a 
alteração dos prazos 
de reporte de 
informação, devendo 
ser revista a alínea a) 
de forma a clarificar 
quando é que os 
operadores estão 
obrigados a prestar tal 
informação. 

 

Artigo 23.º 
(Sincronização de 
processos) 

Concorda com a 
proposta, mas 
considera que deva 
ser esclarecido que o 
prazo mínimo na 
ORALL é de 7 dias 
úteis. 

   Propõe que no caso 
de simultaneidade de 
portabilidade de 
número e 
desagregação de 
lacete, o pedido 
electrónico deveria ser 
colocado pelo PD. 
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Artigo 28.º (Entrada 
em vigor) 

Propõe que o 
Regulamento só entre 
em vigor após a 
revisão das 
Especificações 
Técnicas. 

    Considera que a data 
de entrada em vigor 
do Regulamento deva 
ser ajustada de forma 
a garantir a 
sincronismo com a 
data de entrada da 
Especificação da 
Portabilidade. 

Propõe que este artigo 
saia do corpo das 
regras do 
Regulamento e passe 
para a art. 3.º do 
Regulamento, 
passando o n.º 3 
actual a 4.º. 

Indica também que 
deverão ser 
clarificados as 
diversas datas de 
entrada em vigor das 
diferentes partes do 
Regulamento. 

Artigo 25.ºA 
(Compensações) 

No que respeita às 
compensações são 
indicadas várias 
condições de 
melhoramento e 
esclarecimento: 

- Deverá ser definido o 
significado de 
portabilidade 
indevidamente 
efectuada; 

- É indicado que 
deverá ser incluído 
nos valores a não 
pagar, para além das 
chamadas, 
mensalidades de 
planos de preços ou 

  
Considera que o 
regime sancionatório e 
respectivas 
compensações é 
adequado em termos 
genéricos, mas 
desequilibrado em 
termos concretos, pois 
apenas prevê 
situações pós-
portabilidade, 
deixando de fora 
situações como p.e.: 
- Recusas indevidas 
de pedidos; 
- Timeouts. 
É ainda indicado ser 
necessárias 
clarificações: 
- No caso de retorno 

Considera haver 
várias insuficiências 
na proposta feita, 
nomeadamente: 
- Quando da 
responsabilidade do 
PD não é acautelada 
a viabilidade dessa 
recuperação; 
- Não são tratados os 
casos de recusa 
infundamentada dos 
pedidos de 
portabilidade; 
- Não são 
considerados danos 
relativos à imagem do 
PR perante o 
assinante; 
- Propõe que o 

Considera haver a 
necessidade de 
clarificações, 
nomeadamente: 

- O n.º 3 deve ser 
formulado prevendo a 
existência de acordos 
entre empresas; 

- O n.º 4 não 
esclarece se a 
indemnização deverá 
ser paga, mesmo 
quando da 
responsabilidade do 
assinante; 

- No n.º 5 não 
esclarece a forma de 
operacionalizar o 

Sugere que, face à 
existência de uma 
dupla compensação a 
pagar pelo prestador 
receptor pelo mesmo 
facto, deve ser 
eliminada a 
compensação 
indicada no n.º 3, 
ficando apenas sujeito 
ao pagamento da 
compensação prevista 
no n.º 4. 
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outro tipo de 
indemnização; 

- Não concorda com a 
previsão de que o 
cliente cujo número foi 
“indevidamente 
portado pode 
manifestar a sua 
vontade no sentido de 
não pretender o 
regresso ao PD; 

- Sugere que a 
compensação de 100 
euros, quando 
referente ao não envio 
de documentação pelo 
PR ao PD, seja 
clarificada, sendo 
devida por cada 
número; 

- Propõe que as 
compensações 
definidas nos n.ºs 5 e 
7 sejam cumulativas; 

- Propõe a introdução 
de dois novos n.ºs 
referentes ao modo de 
pagamento das 
compensações; 

- Finalmente propõe 
que o ICP-ANACOM 
desencadeie acções 
de fiscalização 
periódicas ou a pedido 

indicação quando 
cessa a 
responsabilidade do 
PR; 
- Deverá ser 
clarificado o momento 
de contagem para 
compensações 
(propõe data da 
reclamação do PD); 
- Clarificação de 
custos que devem ser 
incluídos nas 
compensações a 
outras entidades e 
quais são estas. 

apuramento de 
responsabilidades 
deve ser acordado em 
30 dias, passando 
esse prazo os 
prestadores deverão 
comunicar ao 
Regulador que, 
ouvidas as partes, 
deverá tomar uma 
decisão sobre o 
processo adoptar; 
- Finalmente quanto 
aos prejuízos 
incorridos pelos PR, a 
perda será a perda de 
receita auferida pelo 
PR no período em que 
o assinante, de modo 
ilegítimo, se manteve 
na rede do PD. 

pagamento da 
compensação; 

- O n.º 7 não 
contemplou 
compensações 
quando o facto do não 
funcionamento 
depende do não envio 
do REL#14 ou da 
informação 
desactualizados nos 
outros operadores. 
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de qualquer empresa 
no que se refere ao 
pagamento das 
compensações 
previstas. Para tal 
propõe a redacção de 
um novo número. 

Adicionais, não 
propostos no 
projecto de 
alteração. 

É proposto que o 
artigo 14.º permita que 
quer o PR, quer o PD 
possam cancelar o 
pedido de 
portabilidade até ao 
ponto de não retorno 
(actualmente só o PR 
o pode fazer). 

Propõe assim texto de 
acordo com esta 
pretensão de 
reciprocidade. 

Propõe ainda um novo 
artigo (15.ºA) sobre 
pedidos inválidos, 
referindo às situações 
em que o assinante 
não deu autorização 
para a efectivação da 
portabilidade. 

    Considera que deveria 
ser introduzido o 
conceito, tal como foi 
feito na pré-selecção, 
de não permissão do 
portback, durante um 
período. 
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Geral Regista com agrado a inclusão de alterações que vão de encontro de um conjunto de alertas que foram efectuados ao longo do último ano, que vão 
minimizar ou eliminar alguns entraves que ocorreram durante 2008. 

Artigo 2.º (Definições e 
abreviaturas) 

 

Artigo 3.º (Âmbito da 
portabilidade) 

 

Artigo 4.º (Solução de 
portabilidade) 

 

Artigo 6.º (Obrigações 
dos prestadores doador e 
detentor) 

 

Artigo 7.º (Obrigações do 
prestador receptor) 

 

Artigo 8.º (Obrigações 
comuns às empresas 
com obrigações de 
portabilidade) 

 

Artigo 10.º (Denúncia de 
contrato) 

 

Artigo 11.º (Extinção de 
serviço) 

São colocadas várias questões processuais associadas ao mecanismo de extinção de serviço, mas não específicas para o regulamento da portabilidade. 

Artigo 12.º (Pedido de 
portabilidade) 

Considera com a actual redução dos prazos (2 dias até à primeira janela e 1 dia de resposta a um pedido electrónico) os fluxos de portação não podem ser 
cancelados. 
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Artigo 13.º (Recusa de 
pedido electrónico) 

 

Artigo 15.º (Capacidade 
na portabilidade de 
números) 

 

Artigo 16.º (Retorno do 
número) 

 

Artigo 17.º (Portabilidade 
de MSN e DDI) 

 

Artigo 18.º 
(Encaminhamento) 

 

Artigo 19.º (Custos)  

Artigo 20.º (Preços)  

Artigo 22.º (Prestação de 
informações) 

 

Artigo 23.º (Sincronização 
de processos) 

 

Artigo 28.º (Entrada em 
vigor) 

 

Artigo 25.ºA 
(Compensações) 

O mau funcionamento do processo de portabilidade é um factor desincentivador da portabilidade, mesmo havendo compensações para o assinante. 

Considera ainda que as compensações deveriam ser estendidas ao prestador detentor quando, apesar da vontade manifestada pelo assinante, a portação 
não se efectua. (dados apontam para cerca de 50% dos pedidos). 



 

Página 21 

Tabela 3 – Entidade de Referência 

Pontos Portabil 

Adicionais, não 
propostos no projecto de 
alteração. 

Propõe os seguintes mecanismos informativos para a portabilidade: 

 Possibilidade do assinante verificar online o estado do seu processo de portabilidade; 

 Criação de alertas para situações em que o mesmo número é tentado portar um número elevado de vezes sem sucesso; 

 Percentagem de timeouts existentes. 

 


