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Presidência: Dr. Manuel Castro Martins - Villa Cortez, Rua Vilaça da Fonseca, 5, 3030-321 P-Coimbra 
Apartado 4444 3030-901 Coimbra – telef. 239404840 – fax. 239404738 

http://acop.planetaclix.pt/acop – email. acop.geral@mail.telepac.pt

Exmº Senhor  
Dr. Luís Filipe de Menezes 
Director do Gabinete de Apoio ao Conselho
ICP – Autoridade Nacional de Comunicações 

regportabilidade@anacom.pt

Ofício n.º 387 / ACOP 
Data: 11 de Novembro de 2008 

Assunto: Projecto de Regulamento de alteração ao Regulamento n.º 58/2005, de 18 de Agosto 

Exmo. Sr. Dr., 

Na sequência do v/ ofício ref.ª ANACOM-S55025/2008, datado de 17/10/2008, referente ao 
assunto supra identificado, cumpre transmitir o que segue. 

Após análise cuidada da alteração proposta ao Regulamento n.º 58/2003, de 18 de Agosto, 
constatamos que as alterações propostas visam para além de uma maior responsabilização por parte 
dos prestadores de serviços também acautelar os assinantes, desde logo contra a mora, por parte dos 
prestadores destes serviços, em estabelecer a portabilidade dos números, bem como ao estabelecer 
também um regime de compensações previsto no artigo 25 A.º. 

Posto isto, não existe qualquer reparo a fazer concordando-se com as alterações propostas. 

Com os melhores cumprimentos. 

A Assessora Jurídica 

Teresa Madeira 



 
 
 
 

Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor (DECO)  
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Exmos. Senho~$t

Em resposta ao V. oficio, vimos pelo presente comunicar a V.Exas. que a PLURICOOP-
. .

Cooperativade 'Consumo,C.R.L.,subscrevena integra o parecer emitido pela FENACOOP-
Federação Naciónal das Cooperativas de Consumidores F.C.R.L. acerca da matéria identificada

em assunto.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada consideração.

Atentamente,
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Comentários da Direcção-Geral do Consumidor sobre o Projecto de Regulamento de 
alteração ao Regulamento n.º58/2005, de 18 de Agosto (Regulamento da Portabilidade) 
  
  
O projecto de Regulamento em apreço, correspondendo à dinâmica nos mercados de serviços de 
comunicações electrónicas e à crescente adesão dos utilizadores ao serviço da portabilidade, 
impõe exigências de eficiência e rapidez na resposta aos pedidos de mudança de operador com 
portabilidade do número do assinante. 
  
De facto, os dados comparativos sobre índices de penetração da portabilidade apresentados na 
nota justificativa indicam que esta facilidade apresenta os valores mais reduzidos da União 
Europeia e que os prazos para portabilidade dos números do serviço móvel são dos mais elevados. 
 
Deste modo, os objectivos que presidiram a esta nova proposta parecem justificados, quer quanto a 
prazos mais reduzidos, regras mais expressivas envolvendo doadores e receptores, maior 
responsabilização destes e direitos dos assinantes. 
 
 
Este Regulamento visa assim dar resposta aos anseios da Comissão Europeia no sentido de se 
diminuir significativamente o tempo de espera do utilizador pelo serviço.    
  
Assim, face ao projecto de Regulamento em apreço vem a Direcção-Geral do Consumidor 
apresentar as presentes notas. 
 
O âmbito de aplicação do Regulamento é substancialmente alargado a novos serviços, o que 
parece coerente com a evolução do mercado. Alguma preocupação, no entanto, representa este 
alargamento, sobretudo no que respeita à gama 71, aqui designada por serviço de carácter utilitário 
de tarifa majorada, dado que estão aqui incluídos um conjunto de serviços de valor acrescentado.  
 
Quanto a este aspecto, devem ser dadas garantias adicionais aos assinantes que os habilitem a 
poder reconhecer e conseguir identificar o profissional que os contacta. O regulador deverá, assim, 
facultar um contacto directo e fácil, para identificação de números sobretudo da gama 71 que, ao 
serem portados, tornam essa identificação difícil ao prestador doador. 
 
Destaca-se o facto do projecto de Regulamento em apreço reduzir o tempo de espera dos 
assinantes quando efectivam um pedido electrónico de portabilidade previsto no artigo 12º, apesar 
de se manterem ainda níveis inferiores aos europeus, que necessitam de posterior revisão, facto 
apontado por essa autoridade na nota justificativa e que leva a que lamentemos o não 
aproveitamento desta oportunidade. 
 
A redução do tempo de espera por parte dos consumidores contribui necessariamente para o 
aumento do nível da qualidade da prestação do serviço em apreço.  
 
No entanto, afigura-se-nos que o prazo do serviço fixo não está, como anteriormente, determinado, 
o que diminui a informação dos consumidores. 
  
Importante também, nos termos do agora previsto no artigo 13.º n.º2 “ O PD pode recusar pedidos 
electrónicos de portabilidade relativos a números portáveis nos seguintes casos:”, é conhecer o que 
se entende por números portáveis e como pode o consumidor conhecer da portabilidade do seu 
número. 
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Importa igualmente salientar o regime do novo artigo 22º, que visa reforçar os elementos de 
informação que deverão ser comunicados pelas empresas à entidade reguladora, cuja solução 
importa igualmente apoiar. Sem prejuízo do que se acaba de referir sobre este preceito, nos termos 
do n.º4 do artigo 22º parece poder inferir-se da possibilidade de cobrança aos assinantes pela 
operação de portabilidade situação que continuamos a defender dever ser gratuito para os 
assinantes consumidores.   
  
Outro aspecto a assinalar é a previsão de um regime de compensação a cargo dos Prestadores 
Receptores (PR) perante os assinantes por portabilidades que venham a ser efectivadas mas que 
não correspondam à vontade dos mesmos assinantes. A regra segundo a qual o PR não poderá 
exigir ao assinante o pagamento de quaisquer chamadas após a portabilidade indevidamente 
efectivada é pois um reforço muito significativo da protecção dos utilizadores de comunicações 
electrónicas. 
 
No novo artigo 25.º-A muito gostaríamos que os valores das compensações a atribuir aos 
consumidores fossem uniformes, logo 20€ para todos os casos (n.º 5, 6 e7). 
Propõe-se que se consagre, neste artigo, que a compensação seja efectuada através de um crédito 
na primeira factura emitida pelo prestador receptor. 
  
 De notar contudo que todas as regras deverão ser objecto de efectivo acompanhamento por parte 
da entidade reguladora. A fiscalização do cumprimento das normas que agora se visam 
implementar é pois um imperativo.  
  
Por outras palavras, sem uma efectiva fiscalização por parte do ICP-ANACOM tais regras não farão 
diferença no que se refere à performance das empresas, bem como no que se refere à protecção 
dos utilizadores.     
 
  
  
  
 
 
Direcção-Geral do Consumidor, 2 de Dezembro de 2008. 
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FEDERAÇÃO  NACIONAL  DAS  COOPERATIVAS   DE  CONSUMIDORES,  FCRL

COMENTÁRIOS DA FENACOOP

PROJECTO DE REGULAMENTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO N.º 

58/2005, DE 18 DE AGOSTO (REGULAMENTO DA PORTABILIDADE)

As cooperativas de consumo são, nos termos da Constituição e da Lei, entidades 

legítimas  de  representação  dos  interesses  e  direitos  dos  consumidores.  A 

FENACOOP, Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores, nos termos 

do Código Cooperativo, representa o respectivo ramo do sector. 

I – Análise Geral:

Na  generalidade,  a  FENACOOP  concorda  com  as  propostas  de  alteração 

propostas  pela  Autoridade  Reguladora  Nacional  (ICP-ANACOM)  para  o 

regulamento da portabilidade. Na nossa perspectiva, as propostas de alteração são 

adequadas à protecção dos direitos e interesses dos consumidores.

Ainda  assim,  em  seguida,  enunciaremos  as  regras  concretas  com  as  quais 

estamos  de  acordo  e  os  pontos  que,  na  nossa  opinião,  deveriam ser  melhor 

analisados.

II – Análise Especifica:

Uma das principais preocupações dos consumidores no processo de portabilidade 

é o respectivo prazo de activação.

O Relatório de Progresso do Mercado único das Telecomunicações da Comissão 

Europeia indica que “os consumidores portugueses ainda não tiraram partido dos 

seus direitos à portabilidade dos números, sendo o mercado caracterizado por 

uma grande fidelidade dos clientes”. Uma das razões apontadas pela Comissão 

Europeia é o facto de, no nosso país, serem necessários cerca de 13 dias para um 

consumidor mudar de operador com portabilidade de número.
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FEDERAÇÃO  NACIONAL  DAS  COOPERATIVAS   DE  CONSUMIDORES,  FCRL

Deste modo, concordamos com a simplificação e redução dos prazos previstos 

nesta  proposta.  Um  prazo  de  3  dias  úteis  para  a  activação  é  perfeitamente 

adequado, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos.

Contudo, tendo em conta que a portabilidade pode ocorrer tanto no telefone fixo 

como no  móvel,  no  n.º  10  do  artigo  12º  deveria  ficar  expresso  que  tanto  o 

prestador receptor do serviço telefónico móvel como do fixo devem assegurar ao 

assinante um prazo máximo de 3 dias úteis para a activação da portabilidade.

Tendo em consideração o elevado número de reclamações de consumidores com 

a  demora  da  activação  da  portabilidade  e  a  necessidade  de  uma  maior 

responsabilização das empresas prestadoras, consideramos positiva e adequada a 

fixação de uma obrigação de compensação monetária  ao assinante,  de € 2,50 

euros por cada dia de atraso na activação da portabilidade.

De  igual  modo,  consideramos  positivas  e  adequadas  as  compensações 

monetárias para  as situações de portabilidade não solicitadas ou mal executadas 

ou  ainda  pela  recusa  de  envio  da  respectiva  documentação  pelo  prestador 

receptor ao doador.

Para a FENACOOP é importante que o consumidor não seja penalizado pelas 

divergências de actuação entre empresas concorrentes.

Muitas  vezes,  os  problemas  no  processo  de  portabilidade  prendem-se  com 

pequenas  questões  burocráticas/formais  que  são  criadas  ou  exploradas  pelas 

empresas para evitar ou atrasar a saída do assinante.

Por esse motivo, estamos de acordo com as medidas que concretizam os casos 

em que pode haver  recusa de  portabilidade e que reforçam as  obrigações  do 
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receptor  quanto  à  verificação  da  identidade  do  signatário  do  pedido  de 

portabilidade e documentos que devem ser obrigatoriamente entregues.

Tal como tivemos oportunidade de referir na anterior consulta pública sobre este 

regulamento, mantemos as reservas quanto à redacção do n.º 1 do artigo 14º, 

sobre a desistência do pedido de portabilidade.

Não  nos  parece  adequado  que  se  permita  ao  prestador  doador  “informar” 

imediatamente o seu cliente que deve anular o pedido de portabilidade apenas 

com base na aferição de um suposto intuito tácito deste. A prática ensina-nos que 

esta norma, tal como está redigida, tem sido aproveitada pelas operadoras para 

realizar  acções  agressivas  de  retenção  de  clientes  para  evitar  a  sua  saída, 

causando confusão e conflitos de consumo de difícil resolução e aos quais o ICP-

ANACOM não pode ser alheio, enquanto entidade reguladora do sector, com a 

atribuição de assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores.

Assim, e por uma uma mera razão de segurança jurídica, consideramos que em 

vez  de  “com  o  intuito  de,  expressa  ou  tacitamente,  desistir  do  mesmo”,  a 

redacção deveria ser “com o intuito expresso de desistir do mesmo”.

Lisboa, 20 de Novembro de 2008

Pela FENACOOP,

José Luis Cabrita

Secretário Geral
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R OnlTELECOMvem por este meIoopresentoro suo posiçãosobre o consultopúblicorelativo ao
projectodealteraçãodoRegulamentodaPortabllldade.

Assunto: Projectodealteraçõoao Regulomentodo Portabilidade

AOnlTElECOMconsideromuitopositivasosalteraçõesIntroduzidosnoRegulamentoporeste Projecto
deAlteraçãoe Quevisam:

- Responsabilizaro Prestador Receptorperante o cliente final. com a introdução de
compensações00clienteemcosodeincumprimentodeprozosou errosnaportobilidade

- Introduzirregrasde eficiênciaentre os operadores,nomeadamenteatravésdo reduçãode
prazos,simplificaçãodeprocessose introduçãode penallzaçõesporIncumprlmento

. Melhoraro experiênciado clientefinal, peloIntroduçé1ode medidos que permltlrõo mlnlmlzor
ou eliminar alguns dos pretextos Que actualmentesão sistematicamenteutilizados pelo
Operador Detentor/Doadorporo atrasar o processo de portobilidode. Referimo-nos,
especificamente,à eliminaçãoda moradocomocausa derecusade portobilidadee à capacidade
mfnlmodiório de portoções,Quetem sido interpretadopor alguns operadorescomo uma
capacidademáximodióriadeportações

.Clarificarquala soluçõoa adoptaremcasodeextlnçõode serviçopor um operador

Gostaríamos,no entanto, de sugerir que o novo Regulamentoprevissea obrigotorledadede os
pedidosdeportobilidadeapresentadospeloPRao PDincluíremsempreo nlF comoformode garantir
a correcto correlaçãoentre o cliente o número a portar, mlnlmlzando,assim, os situações de
portobilidadeindevido.

OniTeleGOllllnro<:OInl1ni(otoe$ S.A.
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2740-901 P(I([OSalVo>
T (~;l51) 210005;100
F I" :151)<1000S9aO



~ 28.Nov~2008 18:26 NQ.1159 P. 2

..

i

o
Entendemosque as medidasprevistasno Projectode Alteraçõose traduzirãonumamelhoria
significativodOexperiênciadeportobilidodepercebidapeloclientefinale numamaisefectivadefesa
dosseusinteresses.

Comosmelhorescumpr,mend ~ -
'l. :!& ll.~---:::::::"

Pauloneves
Headof Regulatíon,BusínessServlcesondDevelopment
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Portabil – Bases de Dados para a 
Portabilidade em Telecomunicações, S.A. 

(Portabil) 



Denominação Social: Portabil – Bases de Dados para a Portabilidade em Telecomunicações, S.A. 
Sede Social Edifício Av. José Malhoa, 16, Piso 5 1099-092 Lisboa Portugal 
Tipo de Sociedade: Sociedade Anónima  Capital Social: € 1.125.000,00  NIPC: 505653710 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número 17.314  
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Resposta do Grupo PT à Consulta Pública sobre a 

Alteração ao Regulamento da Portabilidade 

Aprovada pelo Conselho de Administração do ICP-ANACOM, em reunião de 15 de Outubro de 
2008 

I. INTRODUÇÃO 

A presente resposta representa a posição comum das empresas do Grupo Portugal Telecom, seguidamente 

identificadas (doravante “Grupo PT” ou simplesmente “PT”), relativamente à consulta pública sobre “A 

Alteração ao Regulamento da Portabilidade” aprovada pelo Conselho de Administração do ICP-ANACOM, 

de 15 de Outubro de 2008, constituindo assim a resposta conjunta das seguintes empresas: 

− Portugal Telecom, SGPS 

− PT Comunicações, S.A. 

− PT Acessos de Internet Wi-Fi, S.A. 

− PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A. 

− TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. 

II. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De uma forma geral, o Grupo PT congratula-se com os propósitos do ICP-ANACOM, relativamente ao 

processo de portabilidade, designadamente no que se refere ao aumento da eficiência, rapidez e defesa 

dos interesses dos clientes dos serviços telefónicos, fixo e móvel. 

Com efeito, tal como o Grupo PT já teve oportunidade de, por diversas vezes, manifestar junto do ICP-

ANACOM, as várias irregularidades que têm vindo a ser detectadas nos processos de portabilidade 

resultam, essencialmente, do facto de o actual Regulamento de Portabilidade, aprovado em 2005 

(doravante simplesmente designado “Regulamento 2005”), se encontrar desadequado em relação à actual 

conjuntura do mercado das comunicações electrónicas, no qual assistimos hoje a níveis de 
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competitividade que motivam os operadores a adoptarem medidas mais agressivas, com o objectivo de 

angariar clientes, descurando ou mesmo ignorando os direitos dos assinantes. 

Nesse sentido, a consulta pública ora promovida pelo ICP-ANACOM merece, desde logo, a concordância 

plena das empresas do Grupo PT. 

Todavia, após análise das propostas de alteração objecto da presente consulta, o Grupo PT considera que 

muitas das alterações propostas ficam aquém do necessário para atingir, de forma efectiva, os objectivos 

mencionados na “Nota Justificativa do Projecto de Alteração do Regulamento da Portabilidade”, no que 

concerne especificamente aos seguintes aspectos: 

1. Redução do prazo de implementação da portabilidade em 6 dias (de 8 dias para 2 dias úteis) e do 

prazo para a validação de pedidos para metade (de 2 dias para 1 dia útil) – As alterações propostas 

apenas favorecem a implementação de processos menos seguros e em que a ocorrência de erros 

será maior, uma vez que os prazos propostos são manifestamente insuficientes para garantir a 

qualidade e eficácia do processo de portabilidade e a satisfação da vontade dos assinantes. 

Hoje, já existem inúmeros erros no processo de portabilidade, num prazo que está definido para 

oito dias, situação que será agravada, com a redução drástica ora proposta, uma vez que os prazos 

propostos tornam impraticável uma verificação minimamente adequada por parte dos Prestadores 

Doadores.    

2. Imposição de prazos mínimos (2 dias úteis para implementação da portabilidade) – Cumpre, desde 

logo, salientar que a imposição deste prazo tem subjacente o recurso a tecnologias substitutas do 

cobre (e.g. GSM/UMTS, HFC), na medida em que parece ignorar outros factores intervenientes no 

processo de portabilidade, como sejam a mão-de-obra humana e a existência de uma ligação física 

– o par de cobre. 

Trata-se, assim, na opinião do Grupo PT, de uma alteração susceptível de penalizar 

significativamente as respectivas ofertas retalhistas (mormente as ofertas retalhistas da PTC). 

Assim, em situações em que exista aluguer de lacete, os tempos propostos são totalmente 

impraticáveis, discriminando, claramente, a PTC e os operadores que dependem da oferta grossista 

da PTC nomeadamente no que respeita à OLL. 
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3. Imposição de novas obrigações em matéria de solução de portabilidade e no âmbito de situações de 

extinção do serviço – Como melhor se explicará infra, o Grupo PT considera que as obrigações 

decorrentes das alterações aos artigos 4.º (solução de portabilidade), 6.º (obrigações dos 

prestadores doador e detentor), 8.º (obrigações comuns às empresas com obrigações de 

portabilidade) e 11.º (extinção do serviço), implicarão que os operadores incorram em custos 

substanciais para a implementação das mesmas ao nível de redes e de sistemas de informação, que 

não estão minimamente apurados. 

Ora, de forma a apurar da viabilidade destas soluções, entende-se que o ICP-ANACOM não deveria 

decidir sobre a implementação de tais alterações, sem auscultar os diferentes intervenientes no 

processo de portabilidade sobre os custos estimados para a concretização das alterações ora em 

consulta.  

Este tipo de alterações tem um significativo impacto na operacionalidade dos processos de 

portabilidade, pelo que se impõe a auscultação prévia dos sujeitos afectados, de forma a adequar as 

alterações propostas às necessidades do mercado, prestadores e operadores e aos respectivos 

planos de desenvolvimento de sistemas e de rede.  

O Grupo PT entende, assim, que a imposição destas alterações têm que ter necessariamente em 

consideração o impacto que as mesmas podem ter nos resultados operacionais dos operadores, 

atentos os custos que estes têm de suportar e a complexidade técnica que a implementação das 

soluções pode representar.  

4. Imposição ao PD da obrigação de recusa dos pedidos de portabilidade em prazos mais reduzidos – 

Constitui outra alteração que não leva em linha de conta a necessidade de eventuais alterações ao 

nível dos sistemas de informação, de forma a assegurar que os mesmos dispõem de capacidade 

para este efeito, bem como de outras medidas para assegurar a qualidade da informação que é 

inserida em sistemas de informação, para tornar as recusas menos falíveis;  

5. Verificação dos documentos de denúncia pelo PR e prazo de 30 dias para remessa dos documentos ao 

PD – É posição do Grupo PT que as alterações pretendidas perpetuam uma situação que 

actualmente assume contornos graves e que respeita ao processo de validação de cancelamento de 

denúncias contratuais, na medida em que se mantém o princípio “execute primeiro, verifique 

depois”, podendo, assim, dar origem a numerosas situações de portabilidade indevida, como aliás, já 

foi exposto pelo Grupo PT ao ICP-ANACOM. 
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Resulta, pois, do supra exposto, que a redacção do Regulamento proposto continua a não servir todos os 

interesses do mercado, dos clientes e dos prestadores do serviço, desde logo porque não releva os 

desenvolvimentos que os operadores terão que efectuar e, ainda para mais, de forma faseada no tempo, 

com a finalidade de poderem cumprir as obrigações que o ICP-ANACOM se propõe adoptar. 

Com efeito, o Projecto de Regulamento em consulta continua a privilegiar o “enfoque na supervisão e no 

curativo”, ao contrário de privilegiar um modelo de “Enfoque na Regulação e na Prevenção”, modelo este 

que permitirá um alinhamento de interesses dos operadores e dos assinantes, e terá como resultados a 

redução do número de portabilidade indevidas, a eliminação de burocracias e custos e ainda a diminuição 

da necessidade de aplicação de sanções compensatórias.    

Neste contexto, o Grupo PT entende que, grosso modo, as alterações propostas pelo ICP-ANACOM, a 

nível técnico, deverão ficar condicionadas à realização de um estudo no âmbito do qual se proceda à 

análise dos impactos destas alterações na operacionalização do processo de portabilidade por todas as 

entidades intervenientes no mesmo, pois só assim se poderão encontrar medidas que sejam proporcionais 

e justificadas. 

III. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

A. Capítulo I – Disposições Gerais 

A.1. Comentários às alterações introduzidas no artigo 2.º – Definições e abreviaturas 

O Grupo PT concorda, em termos genéricos, com as alterações que se pretendem introduzir no artigo 2.º 

do Regulamento da Portabilidade. 

Não obstante, tal como já referiu, anteriormente, em carta dirigida ao ICP-ANACOM, o Grupo PT gostaria 

de ver alteradas as definições de “Tempo de Guarda” e “Tempo de Quarentena”, previstas nas alíneas y) e 

z) do artigo 2.º do Regulamento de Portabilidade. 

Com efeito, no entender do Grupo PT, a existência de tais definições nos termos actualmente em vigor, 

está desfasada da conjuntura actual do mercado das comunicações electrónicas, uma vez que obriga o 

prestador de serviço telefónico a manter um número desactivado por 6 meses, não o podendo atribuir a 

um novo assinante, mesmo quando o seu anterior assinante já não o pode activar. 
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Se, em 2005, a exigência de um tempo de guarda de seis meses parecia não dificultar a gestão dos 

recursos de numeração de um operador, actualmente já não é assim, uma vez que o aumento de 

competitividade, bem como a consolidação da banda larga móvel no sector vieram exigir cada vez mais 

recursos de numeração. A TMN tem sido um claro exemplo dessa crescente necessidade, como 

demonstram os actos de atribuição de numeração ocorridos durante o último ano e meio.  

Perante este cenário, e atendendo à característica escassez dos recursos de numeração, o Grupo PT 

entende que se justifica alterar os termos da actual alínea y) do artigo 2.º do Regulamento de 

Portabilidade, reduzindo o “Tempo de Quarentena” de 6 meses para 3 meses. 

Esta alteração não vem reduzir as garantias dos assinantes e permite tornar muito mais eficaz a gestão 

dos recursos de numeração em questão.  

A.2. Comentários às alterações introduzidas no artigo 3.º – Âmbito da Portabilidade 

Relativamente à extensão da portabilidade à gama “30”, o Grupo PT regista com agrado que a mesma 

venha agora a ser expressamente acolhida no âmbito do Regulamento da Portabilidade, na medida em 

que permitirá aos assinantes dos serviços VoIP nómada beneficiarem de um maior leque de prestadores 

que disponibilizem tais serviços.  

Adicionalmente, a previsão do direito à portabilidade no âmbito do serviço VoIP nómada contribuirá, 

igualmente, para dinamizar a concorrência na oferta destes serviços. 

Não obstante, importa sublinhar que, nem todas as empresas que disponibilizam serviços VoIP nómada 

implementaram até à data as soluções técnicas que permitem suportar a portabilidade para a gama “30”, 

motivo pelo qual é entendimento do Grupo PT que o Regulamento da Portabilidade deverá prever, à 

semelhança do que sucedeu relativamente à solução de portabilidade prevista na versão do Regulamento 

adoptada em 2005, uma disposição transitória, nos termos da qual se estabeleça um prazo – nunca 

inferior a 6 meses – para as empresas implementarem os desenvolvimentos necessários à portabilidade no 

âmbito do serviço VoIP nómada. 

A.3. Comentários às alterações introduzidas no artigo 4.º – Solução de portabilidade 

Do Projecto de Regulamento ora submetido a consulta pública, resulta a introdução de um novo aspecto 

no âmbito da solução de portabilidade, que se traduz na obrigação de a rede originadora encaminhar as 

chamadas para o destino correspondente aos serviços extintos no contexto do proposto artigo 11.º. 
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Importa salientar que a introdução deste novo dever obriga, antes de mais, à realização de um 

levantamento dos custos que serão necessários incorrer, relativamente a redes e sistemas de informação, 

para a implementação eficiente das alterações pretendidas, em particular se se efectuar uma leitura 

conjugada desta disposição com as disposições que se pretendem inserir no artigo 11.º. 

Adicionalmente, e considerando o disposto no artigo 28.º do Projecto de Regulamento sujeito a consulta, 

o Grupo PT entende que a alteração da solução de portabilidade, nos termos propostos, apenas poderá ser 

equacionada, após análise das alterações a introduzir no âmbito da Especificação Técnica de Portabilidade.  

Com efeito, sem a prévia alteração da Especificação Técnica de Portabilidade, não será garantida a 

necessária validação de comportamento ao nível dos encaminhamentos e bases de dados, uma vez que a 

Especificação Técnica de Portabilidade é um documento de cumprimento obrigatório pelas empresas de 

comunicações electrónicas, como parte integrante (Anexo) do contrato celebrado com a ER (Entidade de 

Referência) e na qual estão previstos todos os códigos de erro e outras mensagens. 

Consequentemente, o Grupo PT considera que se deveria, desde logo, condicionar a entrada em vigor de 

quaisquer alterações ao Regulamento às respectivas adequações da Especificação Técnica de 

Portabilidade, sendo que a previsão da criação de um grupo de trabalho (art. 28.º) para que se produza a 

nova Especificação, num prazo de 4 meses após a publicação do novo Regulamento, não nos parece 

adequada, nem consentânea, com as datas de entrada em vigor propostas para as alterações ao corpo do 

Regulamento de Portabilidade.  

B. Capítulo II – Princípios e regras a observar pelas empresas com obrigações de portabilidade 

B.1. Comentários às alterações introduzidas no artigo 6.º – Obrigações dos prestadores doador e detentor 

Cf. infra os comentários referentes às alterações propostas para o artigo 8.º. 

B.2. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 7.º – Obrigações do prestador receptor 

O Grupo PT concorda, em termos genéricos, com as alterações que se pretendem introduzir no artigo 7.º 

do Regulamento da Portabilidade. 

Importa, no entanto, referir que, atentas as alterações recentemente ocorridas no âmbito da prestação de 

serviços telefónicos móveis (esgotamento das gamas de numeração habitualmente atribuídas aos 

operadores TMN, Vodafone e Optimus, e surgimento de dois novos MVNO’s – CTT e ZON), com a 

consequente atribuição de numeração na gama “92” a diversos operadores móveis, é opinião do Grupo PT 
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que a obrigação actualmente decorrente da alínea c) do n.º 7 do artigo 7.º deve ser eliminada, por não ser 

adequada à realidade hoje existente, impondo-se, consequentemente, a revogação desta alínea e 

renumeração da alínea posterior. 

Por outro lado, e considerando a alteração respeitante aos prazos máximos para (i) submissão, pelo PR, 

dos pedidos de portabilidade e (ii) recusa, pelo PD, dos mesmos pedidos, importa ver em que medida o 

artigo 7.º é compatível com os prazos previstos no artigo 12.º nos termos propostos no Projecto de 

Regulamento, no que concerne ao prazo para a concretização do processo de retorno do número. 

B.3. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 8.º – Obrigações comuns às empresas com 

obrigações de portabilidade 

O Grupo PT entende que é da maior premência a constituição de um grupo de trabalho com o objectivo 

de proceder a um levantamento dos custos e dos timings necessários para que alterações técnicas 

substanciais, nomeadamente no que diz respeito à implementação das regras decorrentes dos artigos 4º e 

11º, conjugadas com o artigo 8.º ora em análise.  

Adicionalmente, o Grupo PT questiona-se sobre a proporcionalidade das alterações ora propostas, na 

medida em que pretende impor aos prestadores obrigações com impacto relevante, sem, 

antecipadamente, indagar sobre os timings e custos associados à efectiva implementação das mesmas.  

Neste contexto, e porque partir de uma posição em que se assume como dado adquirido, a 

obrigatoriedade de as empresas suportarem e acomodarem nos seus sistemas, as alterações que agora se 

contemplam, posição essa potenciadora de restrições que não estão a ser devidamente acauteladas, o 

Grupo PT considera que as alterações sugeridas a este preceito (bem como aos artigos 4º, 6º e 11º) não 

deverão ser implementadas, enquanto o ICP-ANACOM e o mercado não estiverem municiados da 

informação satisfatória para serem previsíveis os impactos e as consequências das alterações sugeridas.  

C. Capítulo III – Processos de portabilidade 

C.1. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 10.º – Denúncia do contrato 

Apesar de concordar com as alterações ora sugeridas para o n.º 2 do preceito em análise, na medida em 

que das mesmas resulta para o PR a obrigação de imprimir maior zelo na sua actuação (contrariamente ao 

que tem sucedido até à presente data, em que se constatam inúmeras situações de portabilidades 

indevidas com base em erro na identidade e/ou legitimidade dos utilizadores que solicitam a portabilidade 
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de números telefónicos), entende a PT que se afiguram necessárias alterações adicionais no que concerne 

às formalidades e operações essenciais à efectivação da denúncia dos contratos para efeitos de 

portabilidade, nos termos seguidamente expostos: 

1. Verificação dos documentos de identificação 

Entende o Grupo PT que o leque dos documentos de identificação indicado no n.º 2 do artigo 10.º deve 

ser alargado, no sentido de incluir o novo cartão de cidadão. 

Adicionalmente, e tendo em atenção experiências recentes no que concerne à denúncia de contratos em 

que os titulares são pessoas colectivas, é igualmente adequado prever no n.º 2 do artigo 10.º quais os 

documentos a considerar pelo PR aquando da verificação dos documentos de denúncia e de identificação 

da pessoa que apresenta o pedido de portabilidade actuando em nome de pessoas colectivas. 

Assim, propomos a seguinte redacção para o n.º 2 do artigo 10.º: 

“2. A denúncia contratual, devidamente identificada como sendo para efeitos de portabilidade, é dirigida 

ao PD e entregue pelo assinante ao PR, devendo este verificar o documento de denúncia, em particular a 

conformidade da respectiva assinatura com o documento de identificação apresentado (Bilhete de 

identidade, cartão de cidadão, título de residência ou passaporte). Quando a denúncia respeite a contrato 

celebrado por uma pessoa colectiva, deve igualmente ser apresentado ao PR documento que permita 

comprovar a capacidade em que actua o denunciante. O PR deve conservar cópias dos documentos de 

identificação referidos no presente número.” 

2. Verificação dos documentos de denúncia pelo PD 

Relativamente a este aspecto, o Grupo PT mantém a posição, já anteriormente veiculada ao ICP-

ANACOM, de que o conhecimento, pelo PD, do documento de denúncia do contrato deve constituir uma 

condição a priori, e não a posteriori (como sucede actualmente), do pedido de portabilidade, não se 

aceitando, por isso, que o PD apenas tenha conhecimento do documento de denúncia 30 dias após a 

apresentação do pedido de portabilidade ao PR pelo assinante.  

Efectivamente, a alteração preconizada pelo ICP-ANACOM para o n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento da 

Portabilidade, nos termos em que se encontra redigida vem, no fundo, reforçar a ideia de “execute 

primeiro, valide depois”, a qual é manifestamente contrária aos interesses dos consumidores e dos 

próprios operadores.  
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Importa, pois, com a finalidade de prevenir situações de burla, falta de rigor e transparência no tratamento 

dos pedidos de portabilidade pelos operadores e, bem assim, de vendas falsas, que o Regulamento da 

Portabilidade preveja meios que possibilitem ao PD (uma vez que este é, aliás, parte contratante no 

contrato que se encontra em vigor com o assinante que pede a portabilidade e que por isso procede à 

denúncia do mesmo contrato), confirmar que o processo de portabilidade decorre da efectiva, clara e 

consciente vontade do assinante. 

Tal respeito pela vontade do assinante e o tratamento, com rigor, dos pedidos de portabilidade apenas 

será possível se o Regulamento da Portabilidade contiver uma disposição que estabeleça que os pedidos 

electrónicos de portabilidade remetidos pelo PR sejam acompanhados do pedido de denúncia do contrato 

com o PD, devidamente subscrito pelo assinante e, bem assim, de cópia da documentação necessária para 

validar o referido pedido, isto é, do documento de identificação apresentado pelo cliente, o que pode 

facilmente acontecer através do respectivo envio em formato electrónico, aquando da submissão do 

pedido de portabilidade. 

Nesse sentido, propomos a seguinte redacção para o n.º 3 do artigo 10.º: 

“3. O PR deve enviar: 

a) em simultâneo com o pedido electrónico de portabilidade e com a referência do mesmo, também em 

formato electrónico, o documento relativo à denúncia contratual, acompanhado de cópia da 

documentação apresentada pelos assinantes, de forma a permitir a correcta identificação do assinante e 

respectiva assinatura pelo PD; 

b) mensalmente ao PD, os originais dos documentos de denúncia e as cópias dos documentos de 

identificação apresentados, relativos às portabilidades efectivadas nos 30 dias anteriores, salvo acordo 

entre as empresas que estabeleça um procedimento diferente, assinado posteriormente à data de entrada 

em vigor do presente regulamento.” 

Uma vez que a solução ora proposta pelo Grupo PT pode levantar questões ao nível dos custos e 

complexidade técnica do envio dos documentos em simultâneo com o pedido de portabilidade, o Grupo 

PT realizou uma análise de viabilidade da solução ora proposta, cujas conclusões junta em documento 

anexo à presente resposta (vide Anexo n.º 1). 

Por outro lado, entende o Grupo PT que, a manter-se qualquer obrigação de envio dos aludidos 

documentos em 30 dias, tal deve apenas poder ocorrer, relativamente aos originais dos documentos 
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apresentados pelos assinantes que pedem a portabilidade, devendo ficar claramente previsto que as regras 

ora implementadas devem sobrepor-se a qualquer Acordo de Simplificação celebrado e em vigor, que 

naturalmente não podem deixar de sucumbir com a entrada em vigor do Regulamento ora em consulta. 

Com efeito, entendemos que qualquer derrogação das regras que vierem a entrar em vigor com as 

alterações ao Regulamento de Portabilidade apenas deverá poder ocorrer mediante eventuais Acordos que 

venham a ser celebrados em data posterior à publicação do novo Regulamento.       

3. Extinção da denúncia associada a pedido de portabilidade 

Atendendo à necessidade de assegurar a actualidade dos pedidos de portabilidade (i.e., que da perspectiva 

dos interesses dos assinantes, os mesmos não são apresentados extemporaneamente ou meses depois de 

terem sido solicitados ao PR) e, bem assim, à segurança e à certeza jurídicas que devem estar inerentes ao 

próprio processo de portabilidade, e considerando ainda que uma das alterações propostas consiste na 

redução do prazo de que o PR dispõe para apresentar os pedidos de portabilidade (cf. alteração ao n.º 5 do 

artigo 12.º), é crucial que o n.º 7 do artigo 10.º seja igualmente objecto de alteração. 

Nestes termos, a alínea a) do n.º 7 do artigo 10.º deverá ser alterada, no sentido de ser reduzido para 1 

mês o prazo de caducidade da denúncia associada a um pedido de portabilidade. 

Adicionalmente, é essencial que o Regulamento contenha uma disposição esclarecendo que o assinante 

tem plena liberdade para, de acordo com a sua conveniência e visando a anulação, em tempo, de um 

processo de portabilidade entretanto iniciado, escolher a entidade perante a qual poderá proceder à 

desistência da denúncia contratual para efeitos de portabilidade, não se devendo impor um ónus 

injustificado ao assinante no sentido de entregar o documento que consubstancie a desistência do pedido 

ao PR, quando a sua relação contratual é efectivamente com o PD.  

Face aos comentários supra, o Grupo PT propõe a alteração do n.º 7 do artigo 10.º do Regulamento nos 

seguintes termos: 

“7. A denúncia associada a um pedido de portabilidade extingue-se nos seguintes casos: 

a) Por caducidade, decorridos 30 dias sobre a data da sua assinatura pelo assinante; 

b) Por manifestação expressa da vontade do assinante.” 

4. Serviços pré-pagos 

Por último, importa referir que as alterações propostas pelo ICP-ANACOM e supra abordadas implicam 
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igualmente uma análise prévia dos respectivos impactos ao nível dos procedimentos a implementar para 

clientes com tarifários pré-pagos.  

Assim, compete ao ICP-ANACOM definir uma metodologia específica a implementar no âmbito dos 

pedidos de portabilidade de números associados a serviços pré-pagos, tendente a prevenir situações de 

erro, portabilidade indevida e vendas falsas. 

C.2. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 11.º – Extinção do serviço 

Entende o Grupo PT que, com as alterações introduzidas neste preceito, o ICP-ANACOM adopta um 

conjunto de regras que definem a sua actuação, a da Entidade de Referência (“ER”) e dos prestadores, no 

caso da extinção de serviço, ou seja, caso um prestador cesse a sua actividade. 

Pese embora o Grupo PT reconheça que se trata de uma matéria para a qual a PTC tem vindo a alertar o 

ICP-ANACOM desde praticamente os primórdios da consagração da portabilidade, regista-se, todavia, que 

as alterações preconizadas têm associado o efeito de transferir integralmente para os operadores e para 

ER todas as questões associadas à operacionalização da extinção do serviço, não prevendo qualquer 

actuação pela Autoridade Reguladora, o que não deveria suceder, sob pena de serem prejudicados os 

interesses dos consumidores. 

É, ainda, possível constatar que as alterações sugeridas não abordam questões essenciais, designadamente, 

a questão de saber de que forma devem os clientes ser tratados pela entidade cessante e pelo mercado 

dos prestadores em geral, no sentido de garantir o acesso rápido de cada cliente à garantia de 

continuidade do seu serviço, através de outro prestador, sendo certo que, na opinião do Grupo PT, o pré-

aviso a efectuar nos termos do n.º 1 deste artigo é manifestamente insuficiente para garantir que sejam 

adoptadas as medidas necessárias tendentes a assegurar a continuidade do serviço dos assinantes que 

sejam afectados pela extinção do mesmo. 

Adicionalmente, e na medida em que se impõe uma leitura conjugada deste preceito com as alterações 

que se pretendem introduzir nos artigos 4º, 6º e 8º, reiteramos que a adopção das regras propostas carece 

de uma análise prévia do ICP-ANACOM, em conjunto com os operadores, de forma a aferir quais os 

custos e os timings subjacentes ao desenvolvimento das acções necessárias para garantir o cumprimento 

das obrigações que o ICP-ANACOM se propõe impor aos prestadores. 

Face ao exposto, o Grupo PT reforça o seu entendimento de que as alterações propostas no âmbito do 

artigo 11.º não deverão ser implementadas, enquanto o ICP-ANACOM e o mercado não estiverem 
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municiados da informação satisfatória para serem previsíveis os impactos e as consequências das 

alterações sugeridas.  

Sem prejuízo do acima exposto, desde já se aponta para a necessidade de, não obstante a assunção pelo 

PR da condição de Pdo e de todos os direitos e responsabilidades associados aos números dos seus 

assinantes atribuídos primariamente à empresa do serviço extinto e que para ele haviam sido portados até 

à data dessa extinção ou durante o período de quarentena, na BDR ter que continuar a constar o NRN do 

PR, de forma a permitir o correcto encaminhamento das chamadas. 

Acresce também a necessidade de proceder ao esclarecimento de, no caso de haver nova portabilidade do 

número, a quem competirá gerar a Release #14 – ao prestador originador da chamada ou ao prestador 

que passou a ser considerado como Pdo. 

Resulta, assim, das dúvidas enunciadas, que a adopção das alterações pretendidas deve ser acompanhada 

da concretização, em sede de Especificação Técnica, dos diversos cenários de extinção de serviço, visando 

uma clarificação das implicações ao nível dos sistemas (BD, interacção ER, encaminhamentos, mensagens 

de erro). 

C.3. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 12.º – Pedido de portabilidade 

Propõe o ICP-ANACOM a introdução de várias alterações nos em que, hoje em dia, se processa a 

tramitação do processamento dos pedidos de portabilidade, tendo o Grupo PT, a esse respeito, os 

comentários a seguir explanados.  

1. Prazo máximo de agendamento dos pedidos 

A alteração mais significativa prende-se com a projectada redução do prazo máximo do agendamento da 

primeira janela de portabilidade – passa de 8 para 2 dias úteis.  

Um dos argumentos que poderão sustentar esta alteração é o actual processo de revisão do Quadro 

Regulamentar das Comunicações Electrónicas, desencadeado em 2006.  

Ora, não obstante esta justificação, não pode a PT deixar de manifestar a sua discordância face à alteração 

pretendida, desde logo porque a mesma não parece tomar em devida consideração se, na prática, os 

operadores disporão de meios, recursos e capacidade para executar pedidos de portabilidade em apenas 2 

dias úteis. 
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Efectivamente, e como é do conhecimento do ICP-ANACOM, tais prazos são incomportáveis para o Grupo 

PT na medida em que são incompatíveis com os trabalhos de construção e/ou aluguer de lacete.  

A consequência da entrada em vigor da redução ora prevista terá como primeiro impacto favorecer as 

ofertas de serviços de voz suportadas ou em tecnologias que não necessitam de cobre e/ou em 

tecnologias que, por via de serviços alternativos já disponibilizados, encontram-se já presentes no local de 

acesso, nomeadamente GSM e HFC. 

Consequentemente, dir-se-ia que, com esta alteração, o ICP-ANACOM pretende não apenas manter uma 

forte pressão regulatória sobre os serviços grossistas da PTC, baseados na oferta do cobre (e.g. ORALL), 

com a consequente discriminação dos operadores que dependem da oferta grossista da PTC 

nomeadamente no que respeita à OLL, mas também promover as virtudes dos serviços suportados nas 

tecnologias suas substitutas (GSM e/ou HFC). 

O ICP-ANACOM permite assim que tecnologias alternativas substituam o cobre, promovendo-as e, 

simultaneamente, mantendo a carga regulatória sobre as ofertas grossistas e retalhistas suportadas na 

rede de cobre. 

Ao exposto acresce que a definição de um prazo máximo de 3 dias úteis para a implementação de 

portabilidade no âmbito de serviços telefónicos móveis implica igualmente uma análise prévia dos 

impactos da mesma nos processos operacionais associados, deixando aos operadores pouca, ou mesmo 

nenhuma, margem para que estes verifiquem os elementos necessários à validação do pedido de 

portabilidade e, consequentemente e em simultâneo, reduz qualquer hipótese de o cliente, em caso de 

exercício do “direito ao arrependimento” plasmado no âmbito do acervo legislativo aplicável à defesa do 

consumidor, desistir do pedido de portabilidade inicialmente formalizado junto do PR. 

2. Processo de retorno dos números e ponto de não retorno 

O Grupo PT gostaria igualmente de salientar que a redução do período máximo para marcação da 

primeira janela de portabilidade apresenta algumas incoerências com os prazos decorrentes do 

Regulamento para a efectivação do processo de retorno do número. 

Adicionalmente, a redução do prazo para agendamento da primeira janela de portabilidade implica a 

coordenação deste prazo com o PNR (Ponto de Não Retorno) que se mantém em 2 dias úteis.  

Na verdade, tendo em conta o projecto em consulta, verifica-se uma efectiva impossibilidade de 
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cancelamento de pedidos de portabilidade pelo PR. Nesse sentido, entende o Grupo PT que esta 

clarificação necessita de ser endereçada no âmbito do processo de revisão da Especificação Técnica de 

Portabilidade. 

3. Prazo de recusa do pedido de portabilidade 

Um outro aspecto a abordar respeita ao prazo previsto no Projecto de Regulamento para a recusa, pelo 

PD, dos pedidos de portabilidade, que agora é reduzido para 1 dia útil. 

De facto, atentando na redacção do artigo 13.º, não se afiguram claros os motivos subjacentes a tal 

alteração, que irá traduzir uma efectiva diminuição da capacidade de actuação dos prestadores em 

matéria de verificação e validação dos documentos de denúncia e de identificação associados ao pedido, 

com claro e sério prejuízo para os assinantes. 

Em concreto, é com forte preocupação que o Grupo PT analisa a proposta, por um lado, de redução do 

prazo máximo de marcação de janela de 8 dias para 2 dias úteis e do prazo de recusa do pedido 

electrónico de 2 dias para 1 dia útil, e, por outro lado, a proposta de manutenção do prazo de 30 dias para 

o PR dar conhecimento ao PD do documento de denúncia contratual.  

A manter-se a redacção proposta no Projecto de Regulamento, quando articulada com os restantes 

requisitos enunciados na proposta de alteração ao preceito ora comentado, a mesma proporcionará o 

aumento de casos em que os pedidos de portabilidade não serão objecto de uma verificação diligente e 

zelosa, ou seja, em que não será possível uma correcta verificação dos documentos dos assinantes com os 

documentos de denúncia, com o consequente aumento da ocorrência de portabilidades indevidas.  

Assim, o Grupo PT reitera o comentário tecido em sede de análise do artigo 10.º, no sentido de o 

Regulamento da Portabilidade estabelecer que sejam remetidas cópias, em formato electrónico, dos 

documentos de denúncia e de identificação do assinante em simultâneo com o pedido de portabilidade. 

4. Inscrição de uma janela como primeira e segunda prioridades 

Cumpre, ainda, mencionar que, relativamente à possibilidade de o PD escolher a terceira opção nos casos 

em que uma janela de portabilidade é inscrita como primeira e segunda prioridades, o Grupo PT criou a 

expectativa de que o ICP-ANACOM iria aproveitar o presente processo de revisão do Regulamento da 

Portabilidade para eliminar a falha decorrente do actual Regulamento em vigor, e confirmar no Projecto 

de Regulamento que, efectivamente, o PD dispõe sempre de uma terceira opção face às janelas indicadas 
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pelo PR como primeira e segunda prioridades.  

Com efeito, prevendo-se que devem ser propostas três janelas de portabilidade, tal significa que existem 

três opções diferentes, relativamente ao momento em que ocorrerá a portabilidade. Ora, existindo três 

opções, e não apenas duas, tal significa que ao PD não deveria ser vedada a opção de poder optar 

livremente por qualquer uma das opções disponíveis. 

Não obstante, e na eventualidade de ser mantida a redacção constante do n.º 9 do artigo 13.º do Projecto 

de Regulamento, entende o Grupo PT que, nos casos em que inscreva uma janela como primeira e 

segunda prioridades, o PR não poderá apresentar uma proposta com três janelas de portabilidade, mas 

apenas com duas. 

5. Caducidade do pedido de portabilidade 

Por último, e tal como referido supra em sede de análise do artigo 10.º, entende o Grupo PT que, por 

questões associadas à salvaguarda da actualidade dos pedidos de portabilidade (i.e., que da perspectiva 

dos interesses dos assinantes, os mesmos não são apresentados extemporaneamente ou meses depois de 

terem sido solicitados ao PR) e, bem assim, da segurança e certeza jurídicas que devem estar inerentes ao 

próprio processo de portabilidade, atenta a necessária conjugação com o artigo 10.º do Regulamento, 

deve prever-se no artigo 12.º que, à semelhança do que sucede com a denúncia contratual, o pedido de 

portabilidade deve caducar, no prazo de 30 dias após a respectiva assinatura pelo assinante, caso 

entretanto não tenha sido iniciado qualquer pedido electrónico de portabilidade. 

Nessa medida, propomos o aditamento de um novo n.º 10 ao artigo 12.º (e renumeração das disposições 

subsequentes), o qual teria a seguinte redacção: 

“10. Os pedidos de portabilidade caducam nos termos previstos no n.º 7 do artigo 10.º do presente 

regulamento, caso não tenha sido, entretanto, apresentado o respectivo pedido electrónico de 

portabilidade.” 

C.4. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 13.º – Recusa do pedido electrónico 

O Projecto de Regulamento contém alterações significativas quanto às causas de recusa dos pedidos 

electrónicos, sendo de dar principal destaque às alterações introduzidas no n.º 2 do artigo 13.º, nos 

termos infra expostos. 

Em primeiro lugar, o Grupo PT sublinha que, referindo o proémio do n.º 2 que o PD só pode recusar 
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pedidos electrónicos de portabilidade relativos a números portáveis (sublinhado nosso), nas situações 

previstas nas alíneas a) a h) da mesma disposição, afigura-se redundante a causa de recusa inscrita na 

alínea a).  

Com efeito, da leitura conjugada da alínea a) com o proémio n.º 2 infere-se que o PD só pode recusar 

pedidos electrónicos de portabilidade relativos a números portáveis quando os números não sejam 

portáveis nos termos do n.º 2 do artigo 3.º… 

Julgamos, assim, conveniente eliminar a causa de recusa prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do 

Projecto de Regulamento, propondo-se, em simultâneo, que o proémio do n.º 2 seja alterado, para o que 

sugerimos a seguinte redacção: 

“2. O PD só pode recusar pedidos electrónicos de portabilidade relativos a números que sejam portáveis 

nos termos do n.º 2 do artigo 3.º nos seguintes casos:” 

Adicionalmente, constata-se a introdução de alterações que se traduzem na: 

(a) Impossibilidade de recusa do pedido electrónico, pelo PD, com fundamento em morada inválida;  

(b) Obrigatoriedade de recusa do pedido electrónico, pelo PD, com fundamento em (i) não 

correspondência do NIF ou do número do documento de identificação do assinante no pedido de 

portabilidade com as informações existentes no PD, ou (ii) quando o PR não apresente qualquer um 

destes elementos pelo PR ao PD e em simultâneo o nome do titular não corresponda àquele que 

figura no PD para esse(s) número(s) (sendo que no caso de identificações com mais de três nomes, 

a recusa só será lícita se se verificar que três dos nomes não são indicados na sequência correcta); e 

(c) Eliminação da causa recusa por falta de capacidade para processar os pedidos de portabilidade. 

Relativamente à alteração identificada na alínea (a) supra, afigura-se relevante invocar aqui o disposto na 

alínea r) do artigo 2.º, da qual decorre que, relativamente a números geográficos, a portabilidade apenas 

pode ocorrer num determinado local, ao qual está associada a morada de instalação do serviço de suporte 

ao número do cliente que pretende portar (portabilidade geográfica restrita). Isto é, a portabilidade de 

números geográficos apenas pode implicar a mudança de prestador de serviço, mantendo-se, no entanto, 

o acesso ao serviço no mesmo local. 

Este conceito é, de resto, clarificado pelo no n.º 8 do artigo 3.º, do qual decorre que o exercício do direito 

à portabilidade de número não deverá implicar a realização, em simultâneo com o processo de 
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portabilidade, de um processo de mudança de morada, na medida em que a mudança de morada de 

instalação do serviço ao qual foi atribuído o número a portar apenas poderá ocorrer após a conclusão da 

portabilidade. 

Perante o exposto, cumpre sublinhar que, mantendo-se a revogação da alínea d) nos termos do Projecto 

de Regulamento, deverá então proceder-se igualmente à eliminação, no âmbito da definição de 

portabilidade, da expressão “num determinado local”, (a qual, no contexto do Regulamento de 2005, 

justifica a possibilidade de recusa por morada inválida) e, bem assim, à revogação do n.º 8 do artigo 3.º. 

Em alternativa, e em linha com o princípio de uma maior responsabilização do PR pelo processo de 

portabilidade, caso se pretenda manter o conceito de portabilidade geográfica restrita, deixando o PD de 

poder impedir que com a portabilidade ocorra igualmente uma alteração na morada de acesso (na medida 

em que deixando de poder recusar o pedido com fundamento em morada inválida, naturalmente validará 

os pedidos que contenham morada de acesso diferente da que consta dos respectivos sistemas), deverá 

constar do Regulamento uma disposição que vincule o PR à adopção das medidas necessárias para 

garantir que a morada indicada pelos assinantes nos pedidos de portabilidade corresponde à morada de 

acesso no momento em que a portabilidade é solicitada. 

Quanto à eliminação da possibilidade de o PD recusar os pedidos de portabilidade quando a capacidade 

diária se encontrar excedida, considera o Grupo PT que esta alteração não toma em devida conta, nem as 

limitações dos recursos dos prestadores de serviço afectos ao processo de portabilidade, nem os custos 

que estes terão que suportar para atingirem a finalidade pretendida pelo ICP-ANACOM. Ou seja, tal 

alteração, a ser implementada, carece necessariamente de um estudo prévio de forma a aferir os 

previsíveis impactos sobre a operação dos prestadores de serviços e com vista a determinar se, na prática, 

a mesma é exequível. 

A crítica supra explanada aplica-se, com algumas adaptações, à alteração introduzida no n.º 5 do artigo 

13.º, o qual habilita o PD a recusar pedidos de portabilidade se, na medida em que seja respeitado o limite 

mínimo de capacidade a que se refere o artigo 15.º, justificadamente tiver excedido a sua real capacidade. 

Desde logo, cumpre notar que o termo “real capacidade”, por traduzir um conceito indeterminado, carece 

de maior concretização, sob pena de a supra citada norma conferir ao ICP-ANACOM uma ampla margem 

de discricionariedade na determinação de qual a real capacidade de um determinado operador, e inclusive, 

na ausência de informações exactas, estimar qual a real capacidade de um determinado prestador de 

serviços. 
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Ao exposto acresce que esta alteração, na prática, condiciona os investimentos que os operadores optem 

por efectuar para dimensionarem os respectivos sistemas e outros recursos afectos aos processos de 

portabilidade.  

Na verdade, ao recorrer a um conceito vago e indeterminado como o de “real capacidade”, o ICP-

ANACOM vem, em termos práticos, esvaziar de conteúdo a norma do artigo 15.º do Regulamento que 

estabelece qual a capacidade mínima diária que os operadores devem ter em consideração no 

processamento de pedidos de portabilidade, o que terá como consequência que os operadores, receando a 

actuação do ICP-ANACOM e a ampla margem de apreciação dos dispositivos regulamentares de que esta 

Autoridade passará a dispor como efeito da alteração preconizada, deixem de considerar a capacidade 

mínima estabelecida no artigo 15.º e passem a planear os respectivos investimentos em sistemas e 

recursos em função das orientações ou indicações que o ICP-ANACOM venha casuisticamente a emitir 

sempre que esteja em causa determinar-se qual deve ser a capacidade de que os operadores devem dispor 

para o correcto cumprimento do Regulamento da Portabilidade. 

Ora, recorrendo ao princípio da proporcionalidade (a que o ICP-ANACOM está sujeito no âmbito do 

cumprimento das respectivas funções e atribuições e que constitui um limite à discricionariedade 

administrativa) e do qual decorre, em primeira linha, que, na adopção de decisões, o ICP-ANACOM deve 

não apenas ter em atenção a prossecução do interesse público – in casu, os interesses dos assinantes na 

portabilidade dos respectivos números –, mas também qual a forma de atingir o mesmo com o menor 

sacrifício das posições jurídicas dos prestadores de serviços, não pode naturalmente o Grupo PT concordar 

com a alteração ora em análise. 

Nesse sentido, é entendimento do Grupo PT que os n.ºs 5 e 6 do artigo 13.º, nos termos em que os 

mesmos constam do Projecto de Regulamento submetido a consulta, devem ser eliminados. 

Ainda em matéria de recusa dos pedidos de portabilidade, considera o Grupo PT que, atenta a necessidade 

de defesa dos interesses dos consumidores, devem ser incluídos no artigo 13.º motivos de recusa 

adicionais. 

Assim, e atenta a alteração sugerida pelo Grupo PT relativamente ao n.º 3 do artigo 10.º, propõe-se que o 

PD possa igualmente recusar o pedido de portabilidade, nos casos em que o PR não proceda ao envio dos 

documentos de denúncia e de identificação em simultâneo com o pedido de portabilidade. 

Por outro lado, o Regulamento deverá prever ainda como causas de recusa a manifestação do assinante 

no sentido de pretender a extinção do pedido de portabilidade (cf. alteração proposta à alínea b) do n.º 7 
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do artigo 10.º) – sob pena do processo de portabilidade se concretizar com base numa denúncia 

contratual entretanto extinta –, bem como nos casos em que os pedidos de denúncia apresentem 

desconformidades ou sejam considerados inválidos. 

Neste contexto, propomos o aditamento, ao n.º 2 do artigo 13.º, das alíneas i) a k), nos seguintes moldes: 

“2. O PD só pode recusar pedidos electrónicos de portabilidade relativos a números que sejam portáveis 

nos termos do n.º 2 do artigo 3.º nos seguintes casos: 

(…) 

i) Por manifestação expressa da vontade do assinante, nos termos da alínea b) do nº 7 do artigo 10; 

j) Quando, em simultâneo com o pedido electrónico de portabilidade, não sejam enviados os documentos 

relativos à denúncia contratual de forma a permitir a correcta identificação do assinante e respectiva 

assinatura, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 10;  

k) Falta ou invalidade do documento de denúncia contratual.” 

Adicionalmente, e considerando a causa de recusa proposta na alínea i) da redacção supra sugerida, 

propõe-se ainda que ao artigo 13.º seja aditado um novo n.º 5, nos termos do qual: 

“5. No caso da recusa especificada na alínea i) do n.º 2, o PR não poderá renovar o pedido electrónico de 

portabilidade.” 

C.5. Comentários ao artigo 14.º – Desistência do pedido 

Tal como o Grupo PT tem vindo, nos últimos meses, a manifestar junto do ICP-ANACOM, afigura-se 

necessário modificar os termos do actual artigo 14.º, de forma a que exista reciprocidade entre as 

obrigações impostas a todos os possíveis intervenientes no processo de portabilidade. 

Nestes termos, consideramos que o artigo 14.º do Regulamento da Portabilidade deve ser alterado no 

sentido de prever que o assinante deve poder dirigir-se, quer ao PD, quer ao PR, para anular ou revogar o 

pedido de denúncia efectuado e, por isso, também necessariamente anular o pedido de portabilidade 

efectuado. 

Note-se que, esta alteração está em linha com o espírito da letra da alteração sugerida para o aditamento 

de um novo n.º 10 ao artigo 12.º do Regulamento – possibilidade de o assinante poder optar entre o PR 

ou o PD para formalizar o pedido de desistência do pedido de portabilidade, caso em que se extingue o 

pedido.  
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Com efeito, afigura-se-nos que a vontade do cliente não deverá ficar condicionada por um procedimento 

que sujeita a eficácia da vontade do assinante ao cumprimento de determinadas finalidades inteiramente 

alheias à sua esfera de actuação e que, como a prática tem evidenciado, não permitem a adequada 

protecção dos interesses dos assinantes. 

Atento o exposto, propomos a seguinte alteração ao artigo 14.º: 

“1. O PD ou o PR podem cancelar o pedido de portabilidade até ao ponto de não retorno nos casos 

previstos nos números seguintes. 

2. Quando, estando um pedido de portabilidade em curso, o PD seja contactado pelo assinante que 

apresentou o pedido com o intuito de, expressa ou tacitamente, desistir do mesmo, o PD deve cancelar o 

pedido informando disso imediatamente o PR. 

3. Apresentada a desistência do pedido junto do PR, deve este, caso já tenha submetido o pedido 

electrónico de portabilidade ao PD: 

a) cancelar o pedido electrónico de portabilidade, até ao dia útil seguinte ao da apresentação do 

cancelamento do pedido de portabilidade pelo assinante excepto quando ainda não se tenha verificado a 

recepção da confirmação pelo PD do pedido electrónico já efectuado, devendo neste caso proceder-se ao 

cancelamento imediatamente a seguir a essa confirmação; 

b) não renovar o pedido electrónico em caso de recusa do mesmo pelo PD, ou erro. 

4. Em caso de cancelamento do pedido de portabilidade por manifestação expressa da vontade do 

assinante, independentemente da empresa contactada, não deverá o PR renovar o pedido electrónico de 

portabilidade. 

5. Quando, estando um pedido de portabilidade em curso, uma terceira empresa seja contactada pelo 

assinante que apresentou o pedido com o intuito de, expressa ou tacitamente, desistir do mesmo, deve 

esta informar de imediato o assinante de que este deve anular o seu pedido junto do PR. 

6. Em caso de simultaneidade de processos de portabilidade e de desagregação do lacete local, o pedido 

de portabilidade pode ser cancelado pelo PD por indisponibilidade operacional deste para efectuar a 

desagregação do lacete na janela de portabilidade agendada. 

7. O pedido de portabilidade pode, ainda, ser cancelado pelo PD em caso de incumprimento pelo PR do 

disposto no n.º 2 do artigo 10º. 

8. Não havendo tempo suficiente para concretizar a desistência do pedido electrónico nos termos do 

número anterior – antes do ponto de não retorno – a portabilidade é concluída, sendo necessário iniciar 

novo processo de portabilidade.” 
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C.6. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 15.º – Capacidade na portabilidade de números 

O Projecto de Regulamento contém, relativamente ao artigo 15.º, diversas alterações de impacto 

significativo na gestão dos processos de portabilidade, as quais merecem os seguintes comentários do 

Grupo PT: 

1. Colocação dos pedidos de portabilidade 

O primeiro aspecto a reter relativamente à redacção do artigo 15.º do Projecto de Regulamento é o 

aumento substancial do número mínimo de números a portar distribuído pelas 3 janelas de portabilidade. 

Pese embora o Grupo PT considere que a determinação de uma capacidade mínima por janelas de 

portabilidade contribuirá para imprimir mais eficiência ao processo de portabilidade, note-se que a 

obtenção deste objectivo apenas será possível, caso os próprios operadores adoptem uma postura de 

razoabilidade na forma como colocam os pedidos de portabilidade. 

Conforme é do conhecimento dos vários intervenientes no processo de portabilidade, no ano corrente, 

registou-se a colocação de pedidos de portabilidade em massa por vários operadores, decorrente das 

alterações estruturais ocorridas no mercado (surgimento de novos operadores no âmbito do STF e 

movimentos de consolidação de carteiras de clientes). 

Como é também do conhecimento do ICP-ANACOM, a colocação em massa de pedidos de portabilidade 

contribuiu para o aumento de processos de portabilidade e para o desequilíbrio do sistema, na medida em 

que os sistemas de vários operadores ou não estavam dimensionados para responder aos pedidos 

efectuados ou apresentavam sérias limitações para processar os pedidos de portabilidade em termos de 

normalidade. 

Tal evidencia a tendência cada vez mais crescente de os operadores incumprirem o disposto no n.º 8 do 

artigo 12.º do Regulamento (de acordo com o qual devem utilizar racional e equilibradamente as janelas 

de portabilidade existentes), o que contribui em larga medida para sobrecarregar os sistemas e recursos 

afectos ao processo de portabilidade, prejudicando, em primeira instância, os PD’s como a PTC que, atento 

o facto de durante muitos anos ter sido o principal prestador de STF, detém uma larga quantidade de 

números susceptíveis de serem portados. 

Considera-se, pois, crucial que, para evitar que os prestadores (i) submetam por janela pedidos em número 

muito próximo ou mesmo superior à capacidade mínima que venha a ser regulamentarmente fixada e/ou 
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(ii) desconsiderem os agendamentos que entretanto venham a ser agendados nas janelas existentes, o 

Regulamento imponha o dever de os operadores, aquando da submissão dos pedidos, actuarem de acordo 

com critérios de razoabilidade, designadamente a obrigação de procederem a uma distribuição uniforme 

dos pedidos de portabilidade pelas janelas disponíveis e consoante a capacidade que as mesmas 

disponham atendendo à evolução da alocação dos pedidos de portabilidade. 

Nesse sentido, o n.º 1 do artigo 15.º deverá ser alterado, para o que se propõe a seguinte redacção: 

“1. As empresas devem ter capacidade para um determinado mínimo por janela de portabilidade, 

incluindo portabilidade e alterações de NRN, o qual se estabelece inicialmente em 1500. De forma a 

prevenir sobrecargas nos sistemas informáticos de suporte à portabilidade, as empresas deverão obedecer 

a critérios de razoabilidade e de eficiência na submissão de pedidos de portabilidade, designadamente não 

agendando pedidos para além da capacidade mínima disponível por cada janela no momento em que é 

colocado o pedido.” 

2. Aumento mensal da capacidade mínima 

Nos termos do Projecto de Regulamento, pretende-se alterar o n.º 2 do presente artigo, no sentido de o 

mesmo passar a prever o aumento mensal da capacidade na portabilidade de números em 30%. 

A este propósito, cumpre salientar que qualquer alteração do volume máximo de pedidos exige uma 

prévia análise dos possíveis impactos e custos paras as empresas, bem como a realização de 

desenvolvimentos dos sistemas de informação com vista à optimização de processos e à adequação de 

hardware para permitir às empresas dar resposta à necessidade de aumento de capacidade. 

Consequentemente, não pode o Grupo PT deixar de enfatizar que a dimensão do aumento pretendido 

(30%), bem como o curto prazo de adequação dos sistemas (um mês), dificultam a implementação da 

alteração pretendida, tendo igualmente associado um potencial aumento do número de erros e ocorrência 

de problemas no âmbito dos processos de portabilidade.  

Ao exposto acresce que uma avaliação mensal, por contraposição aos 4 meses actualmente previstos no 

Regulamento 2005, limita seriamente a determinação da efectiva necessidade de um aumento da 

capacidade mínima, porquanto não toma em consideração a ocorrência de eventuais picos nos pedidos de 

portabilidade (sazonalidade, campanhas de angariação pontuais…). 

Assim, tendo presentes as limitações acima identificadas, entende o Grupo PT que a redacção do n.º 2 do 
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artigo 15.º deveria ser alterada, nos seguintes termos: 

“2. O mínimo a que se refere o número anterior é aferido mensalmente, devendo ser aumentado em 30%, 

no prazo máximo de 3 meses, quando no mês em questão a média diária de números portados tenha sido 

igual ou superior a 70% do triplo daquele valor.” 

3. Real capacidade das empresas e extinção da capacidade mínima 

Do n.º 4 do artigo 15.º do Projecto de Regulamento decorre que, não obstante se definir uma capacidade 

mínima na portabilidade, o PD está obrigado a “dar resposta aos pedidos de portabilidade de acordo com 

a sua real capacidade, a fim de garantir o direito dos assinantes à portabilidade”. 

Ora, conforme tivemos já oportunidade de referir em sede de comentários às alterações que se 

pretendem introduzir no artigo 13.º do Regulamento, consagrar-se, em sede regulamentar, que os 

operadores estão, no fundo, obrigados a uma capacidade que em muitas situações poderá revelar-se em 

muito superior à capacidade mínima que, em cada momento, estiver em vigor traduz um ónus 

violentíssimo para as empresas, sendo igualmente evidenciada a ausência de um critério de 

proporcionalidade na imposição de obrigações às empresas intervenientes nos processos de portabilidade. 

Ao exposto acresce que, a concretizar-se, esta alteração importará que, na prática, a adequação do 

comportamento das empresas às normas do Regulamento da Portabilidade seja susceptível de uma 

avaliação casuística pelo ICP-ANACOM, avaliação essa igualmente marcada por uma forte carga de 

discricionariedade na apreciação dos factos concretos que permitirão aferir se determinada empresa 

cumpre ou não os normativos regulamentares. 

O mesmo se diga relativamente à norma do n.º 5 do artigo 15.º: a eliminação, a partir de 2010, de um 

critério quantitativo (a capacidade mínima) para determinar se os operadores cumprem ou não o 

Regulamento no sentido de permitirem aos assinantes exercerem o respectivo direito à portabilidade, 

implica que os operadores passem a estar vinculados a processar todos os pedidos de portabilidade que 

sejam colocados. 

Ora, ainda que se argumente que uma empresa de grande dimensão sempre disporá dos meios e recursos 

para dimensionar os respectivos sistemas para o processamento de um grande número de pedidos de 

portabilidade, tal argumento obnubila o facto de o software e o hardware terem ínsitos na sua concepção 

a definição de limites ao seu funcionamento. 
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Portanto, desconsiderar-se que, qualquer sistema, independentemente de um melhor ou pior 

dimensionamento, apresenta sempre uma carga máxima, equivale a ignorar a inviabilidade prática de uma 

tal imposição. 

Adicionalmente, e como também já referido, a imposição das medidas preconizadas nos n.ºs 4 e 5 implica 

que se verifique que as empresas adoptam uma postura razoável na colocação de pedidos de 

portabilidade, para que distribuam com a uniformidade possível os pedidos ao longo do tempo evitando 

picos de carga nos sistemas (de todos os prestadores), o que, como é do conhecimento do ICP-ANACOM, 

não sucede hoje em dia. 

Assim, perante o exposto, entende o Grupo PT que devem ser eliminadas as alterações constantes dos n.ºs 

4 e 5 do artigo 15.º do Projecto de Regulamento. 

C.7. Proposta de aditamento de novo artigo 15.º A 

Entende o Grupo PT que, atenta a proposta de aditamento de um novo artigo 25.º A, que vem consagrar 

expressamente a figura da portabilidade indevidamente efectivada, caso a mesma seja implementada, o 

Regulamento deverá passar a conter igualmente uma norma que regule com maior detalhe o 

cancelamento do processo de portabilidade nos casos em que, imediatamente antes da concretização da 

portação do número, as empresas tomem conhecimento de que o pedido de portabilidade não 

corresponde à vontade do assinante. 

Neste contexto, sugere-se o aditamento de um novo artigo 15.º A ao Regulamento da Portabilidade, nos 

seguintes termos: 

“Artigo 15.º A 

Pedidos inválidos 

 

1. Em caso de reclamação do assinante junto do PD ou do PR, fundada em processo de portabilidade em 

curso que não corresponda à vontade do assinante devem aquelas empresas proceder de imediato ao 

cancelamento do processo. 

2. Não sendo possível, por questões temporais, concretizar o cancelamento do processo de 

portabilidade, deverá a portabilidade em curso ser concluída, após o que será imediatamente iniciado 

um novo processo de portabilidade. 

3. Aos casos previstos no nº anterior aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto do nº 5 do 

artigo 14.” 
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D. Capítulo IV – Encaminhamento de chamadas 

Comentários às alterações introduzidas no Artigo 18.º - Encaminhamento 

Quanto à alteração proposta pelo ICP-ANACOM para o n.º 4 do artigo 18.º, cumpre salientar que, no caso 

de serviços não geográficos, o código C1C2C3 do NRN corresponde já, nalguns casos (Nº Verde, Nº Azul, 

Nº Único), ao indicativo do serviço não geográfico e não ao nó relevante. 

Assim, o Grupo PT considera que o n.º 4 nos termos constantes do Projecto de Regulamento deverá ser 

alterado, propondo-se a seguinte redacção: 

“4. O NRN tem o formato DP1P2P3C1C2C3, sendo D (número no formato hexadecimal) o código de 

serviço (portabilidade), P1P2P3 o código de empresa atribuído pelo regulador, e C1C2C3 o código de 

comutador definido pelo respectivo prestador relevante. No caso dos Serviços de Numeração não 

Geográfica (SNG), o NRN C1, C2 e C3 deve corresponder ao prefixo do SNG em causa (por exemplo, ao 

serviço 800 corresponde o NRN D0xy800).” 

Também neste âmbito, entende o Grupo PT ser relevante que o ICP-ANACOM aproveite a oportunidade 

para definir e procurar harmonizar regras mais detalhadas, as quais devem ser replicadas em sede de 

Especificação Técnica, por questões de coerência. 

Com efeito, recorda-se que casos como os D0xy800 (ao serviço 800 corresponde o NRN D0xy800 - no 

entanto, detectaram-se alguns casos de NRN incorrectos, para os quais foi solicitada a correcção aos 

operadores) provaram, no passado, que a definição de regras entre os prestadores, sem que estas sejam 

claramente delimitadas no regulamento, são potenciadoras de incoerências e reclamações (não apenas 

entre os prestadores, mas também pelos próprios assinantes), com as consequentes dificuldades na 

imputação de responsabilidades. 

E. Capítulo V – Custos e Preços 

E.1. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 20.º – Preços 

Considera o Grupo PT que o nº 2 do artigo 20.º previsto no Projecto de Regulamento, afigura-se 

despropositado e susceptível de vir a redundar, apenas, num aumento inconsequente da burocracia e da 

acção fiscalizadora do ICP-ANACOM.  
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Note-se que, se, por hipótese, uma empresa decidir adoptar uma política de preços retalhistas de 

portabilidade elevados (eventualmente por querer promover a sua própria gama de numeração), aquela 

estará a aumentar as barreiras à mudança dos seus potenciais clientes e a dificultar a sua própria 

expansão, arriscando-se a que os clientes optem por portar os seus números para outros operadores.  

Ou seja, os incentivos e as dinâmicas económicas aqui presentes sugerem que o normal funcionamento 

do mercado se encarregará de evitar ou eliminar a prática de preços retalhistas elevados nas operações de 

portabilidade, sendo desnecessária a fiscalização ou intervenção do ICP-ANACOM para esse fim.  

Para além disso, é de referir que esta hipotética actuação do ICP-ANACOM sobre os preços retalhistas de 

portabilidade apareceria totalmente fora do contexto trazido pelo processo de Revisão 2006 que convida, 

precisamente, e pelo contrário, ao levantamento da regulação retalhista. 

E.2. Comentários às alterações introduzidas no Artigo 22.º – Prestação de informações 

O Grupo PT não vislumbra a existência de qualquer razão para que se imponha aos operadores a 

obrigação de prestarem informações periódicas sobre os procedimentos a adoptar pelos assinantes 

chamadores para a activação e a desactivação da inibição de audição do anúncio previstas no n.º 4 do 

artigo 21.º e sobre o respectivo número do serviço informativo de preços de chamadas para números 

portados implementado pela empresa, mesmo nos casos em que tais procedimentos e/ou número não 

sofram alterações.  

É posição do Grupo PT que os operadores apenas deverão estar sujeitos ao cumprimento do dever de 

informar sobre estes elementos, caso aqueles pretendam alterar os procedimentos para 

activação/desactivação do anúncio sobre portabilidade ou o número destinado à prestação do referido 

serviço, evitando-se, desta forma, burocracias desnecessárias. 

Na verdade, o ónus hoje existente sobre as empresas prestadoras de serviços de comunicações 

electrónicas relativamente ao envio de informações estatísticas periódicas é já de grande monta, não 

devendo pois impor-se obrigações de envio de informação ao Regulador que não se reveste de qualquer 

utilidade prática.  

Consequentemente, propõe-se a seguinte redacção para as alíneas c) e f) do n.º 2: 

“c) Descrição dos procedimentos a adoptar pelos assinantes chamadores para a activação e a desactivação 

da inibição de audição do anúncio previstas no n.º 4 do artigo 21.º, caso estes procedimentos sofram 

alguma alteração relativamente à informação previamente fornecida ao ICP-ANACOM; a comunicação 
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desta alteração deverá ser efectuada com uma antecedência mínima de 5 dias úteis relativamente à 

respectiva data de entrada em funcionamento; 

(…); 

f) Indicação do número em vigor para acesso ao serviço informativo de preços de chamadas para números 

portados implementado pela empresa, para efeito de divulgação no sítio do ICP-ANACOM, no caso de 

este sofrer alguma alteração relativamente à informação previamente fornecida ao ICP-ANACOM; a 

comunicação desta alteração deverá ser efectuada com uma antecedência mínima de 5 dias úteis 

relativamente à respectiva data de entrada em funcionamento”. 

F. Capítulo VI – Portabilidade e oferta desagregada do lacete local 

Comentários às alterações introduzidas no Artigo 23.º – Sincronização de processos 

O Grupo PT congratula-se pelo facto de o ICP-ANACOM vir reconhecer a necessidade de, em caso de 

portação para o prestador de acesso directo detentor do lacete, se dever sincronizar o processo de retorno 

de lacete com o da portabilidade.  

Chama-se, no entanto, a atenção para o facto de que o prazo actualmente definido na ORALL para a 

desagregação de lacetes sem portabilidade é de 7 dias úteis e que o prazo para desagregação de lacetes 

com portabilidade está definido como a janela de portabilidade agendada. Considera-se, então, que, neste 

último caso, o prazo deve, em coerência, ficar definido como a data de agendamento, solicitada pelo 

prestador com um mínimo de 7 dias úteis de antecedência.  

Assim, o Grupo PT solicita que, para efeitos de clarificação, o ICP-ANACOM inclua, na sua Deliberação 

final, que, na ORALL, o prazo de desagregação de lacetes com portabilidade deve ser adequado para «data 

de agendamento, solicitada pelo OOL com um mínimo de 7 dias úteis de antecedência, para 95% das 

ocorrências.» 

Sem prejuízo do supra exposto, não pode o Grupo PT deixar de alertar para o facto de a redução do prazo 

de desagregação de lacetes com portabilidade, os quais representam mais de 80% dos lacetes activos, 

contribuir para aumentar a concentração de solicitações de desagregação para um período mais curto, 

potenciando um aumento de situações de indisponibilidade operacional. 
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G. Capítulo VII – Fiscalização, regime sancionatório e compensações 

Comentários ao aditamento do artigo 25.º A – Compensações 

O ICP-ANACOM vem, no Projecto de Regulamento em consulta, definir um conjunto de regras 

compensatórias aos clientes, em caso de portabilidade indevida e/ou interrupção de serviço.  

No entanto, as regras que o ICP-ANACOM define correm o risco de não solucionar os problemas hoje 

existentes, se nelas não for imprimido um carácter de maior eficácia e concretização. 

Assim, o Grupo PT considera que deve ficar claramente definido o processo pelo qual o cliente terá direito 

aos tipos de ressarcimento previstos, sob pena de ficarem sem resposta questões como - Deve ser o 

cliente a pedir o ressarcimento a que tem direito?... E nesse caso, como pode um dado PR pagar ao cliente, 

que desconhece, por uma portação indevida, sendo que, na maior parte dos casos, o PD ainda nem sequer 

validou o documento de denúncia que tem de ser entregue 30 dias depois dos pedidos? Quantos dias vai 

um cliente ter de esperar, ou o PD, no mínimo, para ser ressarcido?  

Em resumo, definindo o ICP-ANACOM que um determinado PD tem apenas 1 dia útil para verificar um 

pedido de portabilidade, e tornando-o directamente responsável se falhar essa verificação, não pode 

deixar de definir claramente os meios por que o ressarcimento, quer ao assinante, quer ao PD, deve ter 

lugar e, bem assim, o prazo máximo em que tal deve acontecer. 

Relativamente ao número 1 deste artigo, o Grupo PT entende que deve ser clara a definição de 

“portabilidade indevida” ou de “portabilidade indevidamente efectivada”, pelo que sugerimos que a par da 

definição sejam elencadas exemplificativamente algumas situações que poderão subsumir-se nessa 

definição. 

Neste contexto, sugerimos a seguinte alteração ao n.º 1 do artigo 25.º A: 

“1. Sem prejuízo do apuramento da responsabilidade e da sua efectivação nos termos gerais, bem como 

do regime sancionatório aplicável, o PR responde perante os assinantes pelas portabilidades 

indevidamente efectivadas, entendendo-se estas como as que não correspondam à vontade dos 

assinantes, nomeadamente, a activação de assinante distinto daquele que solicitou a portabilidade, a 

ausência, invalidade, caducidade ou extinção de denúncia contratual e/ou do pedido de portabilidade.” 

No que toca ao número 2 do mesmo artigo 25.º A, o Grupo PT propõe que se preveja expressamente que 

o PR não possa exigir do assinante, para além das chamadas efectuadas após a portabilidade, quaisquer 
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valores devidos a título de mensalidade de planos de preços ou qualquer tipo de indemnização, 

designadamente a título de penalidade. 

Ainda no âmbito do mesmo número, o Grupo PT 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, após uma portabilidade indevida. 

Com efeito, o assinante que viu o seu número ser objecto de uma portabilidade indevida, mantém o seu 

contrato em vigor com o PD, não tendo procedido à denúncia do mesmo contrato, pelo que tem 

necessariamente de retornar ao PD e, caso assim o pretenda, iniciar um processo de portabilidade 

cumprindo os requisitos previstos no Regulamento de Portabilidade em vigor.  

Relativamente ao número 4, o Grupo PT 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, uma vez que 

se considera que o valor da penalidade não é suficientemente dissuasor, não impondo ao PR uma maior 

responsabilidade pelo processo de portabilidade. 

Assim, propomos a seguinte redacção para o n.º 4 ora em análise:  

“4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o PR deve pagar ao PD uma compensação no valor 

de €100 por cada dia e por cada número que tenha sido indevidamente portado por causa que lhe seja 

imputável.” 

Adicionalmente, sugerimos que fique expressamente prevista a aplicação cumulativa das penalidades 

previstas no nº 5 e no nº 7 deste artigo, pelo que propomos a seguinte redacção para este último número: 

“Sem prejuízo do regime sancionatório aplicável e da aplicação da compensação prevista no n.º 5, o PR 

deve pagar ao assinante uma compensação directa no montante de €20, por número, por cada dia de 

interrupção do serviço do assinante prestado através do número portado, após a execução da 

portabilidade pela ER.” 

Em conformidade com a argumentação tecida supra, relativamente aos meios e processos a utilizar no 

âmbito do pagamento das compensações, por forma a tornar verdadeiramente eficaz o processo de 

ressarcimento, quer dos assinantes, quer do PD, o Grupo PT propõe a introdução de dois novos n.ºs neste 

artigo 25.º A, no seguinte sentido:  

(i) “8. As compensações devidas pelo PR ao assinante nos termos dos números 5 e 7 
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anteriores devem ser efectivadas automaticamente sem necessidade de pedido prévio do 

assinante afectado pela portabilidade indevidamente efectivada, por meio directo, 

designadamente, transferência bancária ou envio de cheque”;  

(ii) “10. As compensações devidas pelo PR nos termos dos n.ºs 3 a 7 deverão ser ressarcidas 

no prazo máximo de 30 dias, automaticamente e sem necessidade de pedido prévio do 

PD.”; 

(iii) renumeração do proposto n.º 8 para n.º 9. 

Por último, e ainda no sentido de garantir eficácia no pagamento das compensações devidas por 

portabilidades indevidamente efectivadas, é entendimento do Grupo PT que deve existir um envolvimento 

eficaz e periódico por parte do ICP-ANACOM nesta matéria, com a realização de acções de fiscalização 

específicas dirigidas ao apuramento do cumprimento do que ficar estipulado no artigo 25ºA em análise.  

Neste sentido, propõe-se, também, a introdução de um novo n.º 11, nos seguintes termos: 

“11. Compete ao ICP-ANACOM acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas no 

presente artigo, periodicamente ou a pedido de qualquer empresa, com o objectivo de garantir que o 

pagamento das compensações previstas tem efectivamente lugar.” 

H. Capítulo VIII – Disposições finais e transitórias 

Comentários às alterações introduzidas no Artigo 28.º – Entrada em vigor 

No artigo 28.º são definidos os prazos para a entrada em vigor das diversas alterações, quer as 

decorrentes do Regulamento da Portabilidade, quer as decorrentes da revisão da Especificação Técnica. 

Em particular, estabelece o Projecto de Regulamento que as alterações que o Grupo PT entende serem as 

mais relevantes, designadamente as decorrentes dos números 5, 7 e 10 do artigo 12.º tal como proposto 

pelo ICP-ANACOM, entrem em vigor 2 meses após a publicação do Regulamento e que a Especificação de 

Portabilidade anexa ao Regulamento n.º 58/2005 possa ser revista e disponibilizada a todos os 

intervenientes no prazo máximo de 4 meses a contar da data de publicação do Regulamento que vier a ser 

aprovado pelo ICP-ANACOM. 

Quanto a este aspecto, o Grupo PT não consegue encontrar qualquer motivo que fundamente uma 

decisão no sentido de considerar que os prazos de implementação do artigo 12.º, que são parte integrante 
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do Regulamento e que devem igualmente ser replicados e concretizados em sede da Especificação dos 

processos de portabilidade, não sejam compatibilizados com os prazos previstos para a revisão e 

implementação das alterações que vierem a ser previstas no âmbito da Especificação Técnica. 

Na verdade, e tal como reiterado pelo Grupo PT nos comentários tecidos inter alia aos artigos 4.º, 6.º, 8.º, 

11.º e 12.º nos termos em que se encontram propostos no Projecto de Regulamento, a entrada em vigor 

dos novos prazos e obrigações redefinidos neste último documento deverá ser coincidente com a entrada 

em vigor da Especificação Técnica após a respectiva revisão, sob pena de incumprimento pelos operadores 

intervenientes no processo de portabilidade dos novos prazos, por motivos de desadequação dos 

procedimentos técnicos e administrativos ao novo enquadramento regulamentar da portabilidade. 

Refira-se que, a manter-se a solução preconizada pelo ICP-ANACOM no Projecto de Regulamento, 

surgirão inúmeras situações de dúvida e de incerteza relativamente à compatibilização da actuação 

empresas com as disposições do Regulamento e com as obrigações decorrentes da Especificação Técnica 

de Portabilidade, na medida em que ficarão por determinar, entre outros, os seguintes aspectos essenciais: 

(i) o que se deverá considerar um cancelamento de pedido de portabilidade; (ii) como será possível o 

cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 14.º; (iii) o que devem os operadores entender como o 

ponto de não retorno, considerando que a Especificação Técnica estabelecerá, até à sua revisão, que tal 

ponto corresponde a um período prévio ao início do processo de portabilidade, na medida em que aí se 

prevê que os operadores dispõem de 48 horas para executar a portabilidade, e o Regulamento irá 

estabelecer que o prazo máximo para a efectiva portação do número será de 2 dias úteis após a colocação 

do pedido. 

Impõe-se, pois, concluir no sentido de que as alterações ao Regulamento apenas deverão entrar em vigor 

após a alteração/revisão da Especificação Técnica, atenta a circunstância de esta concretizar os aspectos 

técnicos do processo de portabilidade. A não ser assim, estar-se-á a potenciar o risco de divergências entre 

os documentos supra mencionados, gerando-se inevitáveis ineficiências nos processos de portabilidade. 

Acresce que, o próprio Regulamento refere que a Especificação Técnica de Portabilidade é de 

cumprimento obrigatório pelas empresas de prestação de serviços de comunicações electrónicas, pelo que 

manda a boa técnica legislativa que o Regulamento imponha às empresas o cumprimento de um 

documento actualizado e não que imponha o cumprimento de um documento totalmente desadequado e 

desfasado do Regulamento que entretanto entra em vigor.   

Neste contexto, propõe-se que o artigo 28.º passe a ter a seguinte redacção: 
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“1. Os anexos I e II da Especificação da Portabilidade devem ser revistos e actualizados pelas empresas 

com obrigação de portabilidade e pela Entidade de Referência com a coordenação do ICP-ANACOM e 

disponibilizados no sítio desta Autoridade na Internet no prazo máximo de 4 meses após a publicação do 

Regulamento.” 

2. Este Regulamento entra em vigor na sua totalidade na primeira 2.ª feira, 2 (dois) meses após a 

publicação dos anexos referidos no número anterior no sítio do ICP-ANACOM, devendo as empresas com 

obrigações de portabilidade ter as suas redes e sistemas preparadas para a implementação do 

Regulamento.” 
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ANEXO 



Esclarecimentos à Proposta apresentada pela PT 
no âmbito do Projecto de Alteração do 
Regulamento Portabilidade

Portugal Telecom



Esclarecimentos à Proposta apresentada pela PT

1. Todos os Operadores de Telecomunicações relevantes em Portugal operam já
actualmente com sistemas de Gestão Documental “Electrónicos/Digitais”, 
incluindo Sonaecom, Zon e Vodafone

2. A prática corrente actual do mercado português é efectuar o pedido de 
portabilidade do cliente sem validar a existência do pedido de denúncia do cliente 
e da fotocópia do BI o que configura um incumprimento grave e inequívoco do 
Regulamento de Portabilidade e do princípio da protecção dos clientes (neste 
documento evidencia-se a falha que é cometida no processo)

3. É possível de uma forma relativamente simples ajustar o actual processo de 
portabilidade para que o pedido de portabilidade tenha associado em attach o 
pedido de denúncia e fotocópia do BI digitalizados

4. Assumindo o cumprimento do Regulamento de Portabilidade (PR só efectua 
pedido de portabilidade após confirmação da existência e validação do 
documento de denúncia e do documento de identificação), o custo associado à
implementação desta proposta é muito reduzido (em termos de custos 
administrativos, custos de circuitos e custos de storage/capacidade) e 
seguramente muito inferior aos custos associados a lesar os clientes e 
Operadores    



Fluxo Processual Actual  de Pedido Port‐In (PT)
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Fluxo Processual Actual provável de Pedido Port‐In (Mercado)
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Arquivo Documental
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Descrição do sistema de portabilidade com pedido de 
denúncia enviado electronicamente

Os sistemas actuais mais simples (faxs, fotocopiadoras, sistemas integrados 
impressora/fax/digitalizador) digitalizam documentos A4 a preto e branco, em formatos banais 
existentes no mercado (TIFF, PDF, JPEG,…), ocupando aproximadamente 35KB por folha. No 
caso de dois documentos (denúncia e documento de identificação) teremos um peso de 
documento digitalizado < 70KB.

O envio dos documentos de denúncia e identificação, em formato electrónico, em simultâneo com 
o pedido de portabilidade, pode ser conseguido de dois modos:

1. Através do seu envio em anexo ao pedido de portabilidade dirigido à entidade de referência, 
utilizando os protocolos já implementados;

2. Através do envio em paralelo para um sistema de Document Store que é consultado pelo Operador 
destinatário (solução detalhada e explicada em seguida)

Na solução 2, os documentos digitalizados são enviados em paralelo, e com a mesma referência 
do pedido de portabilidade, para um repositório de documentos que poderá também ser gerido 
pela entidade de referência (vide slide seguinte):

Este repositório é securizado, com acesso por FTP, com áreas acessíveis para leitura por operador de 
destino;

Os operadores doadores (PD) consultam os respectivos directórios para buscar (retrieve) os documentos 
associados aos pedidos de portabilidade recebidos;

O gestor do repositório de documentos (e.g. a ER) eliminará automaticamente os documentos dos 
directórios após a concretização das portabilidades ou após o cancelamento dos respectivos pedidos.



Fluxo Processual proposto de Pedido Port‐In
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Fluxo Processual  dos Operadores e ER

Entrega do ficheiro correspondente à Denúncia no 
Entreposto de Ficheiros (vd Nota)

Pedido electrónico de Portabilidade
Número(s) de Telefone a portar
Identificação do Cliente (Nome, Doc. Id, Tipo Doc. Id.)
Nome do ficheiro no Entreposto de Ficheiros

OK ou recusa
Com base no doc. denúncia
Com base na Identificação de cliente

Obrigatório (nova função)

Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório (nova função)

Facultativa a recusa (nova função)
Obrigatória a recusa/aceitação

Procedimentos Requisito

Nota: estrutura de Directórios e nomes de ficheiros a acordar na especificação

Garante-se assim a integridade documental do pedido de portabilidade e a defesa 
do interesse dos clientes, apenas com pequenas alterações ao nível do protocolo 
com a ER.

Garante-se assim a integridade documental do pedido de portabilidade e a defesa 
do interesse dos clientes, apenas com pequenas alterações ao nível do protocolo 
com a ER.

11

22

33



Sistema de repositório de documentos: pré‐avaliação

Máquina digitalizadora (TIFF, GIF, JPEG, PDF)

– Aproximadamente 70KB/pedido

Servidor

– Windows Server®ou UNIX

– Secure FTP server

– Ligação VPN em Banda Larga, 512 kbps ou 1.024 Mbps upload

– Discos RAID

• 2,1 GB/semana de armazenamento (6k pedidos/dia)

Um sistema de armazenamento com aproximadamente 
100 GB de capacidade é mais do que suficiente para 

suportar os pedidos em causa
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From: MELO, Pedro Miguel D' Orey Gouveia e [pgmelo@refertelecom.pt]

Sent: sexta-feira, 14 de Novembro de 2008 18:05

To: regportabilidade@anacom.pt

Cc: ANDRADE, Humberto M. Fernandes de; CERQUEIRA, Armando José Moura

Subject: Projecto de regulamento de alteração ao regulamento nº 58/2005.

  
Exmos. Senhores, 
  
Relativamente ao Projecto de regulamento de alteração ao regulamento nº 58/2005 (Regulamento da 
Portabilidade), a ReferTelecom considera que, a redução para um dia útil para aceitação de uma das janelas 
propostas referido no ponto 7 do artigo 12º irá obrigar a ReferTelecom a um esforço e atenção adicional não 
nos parecendo que esse esforço introduza alguma melhoria no processo global de portabilidade. 
  
Cumprimentos, 
  
Pedro Gouveia e Melo 
REFERTELECOM 
Direcção de Telecomunicações 
Director 
Tel.: +351 211 020 153 
Tlm: +351 918 912 153 
Fax: +351 211 020 209 
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Resposta da SGC Telecom à consulta pública sobre o Regulamento de 

alteração ao regulamento nº 58/2005 de 18 de Agosto (Regulamento de 
portabilidade) 

 
 
O Grupo SGC Telecom (SGC), representando as suas participadas AR Telecom e 
WTS, vem por este meio enviar a sua posição relativamente às propostas de 
alteração ao Regulamento de Portabilidade nº58/2005.  
 
É com agrado que a SGC constata que foram analisadas e propostas medidas para 
obviar os problemas que geraram o caos nos processos de portabilidade de todos os 
operadores no inicio do corrente ano, nomeadamente relacionados com as regras de 
validação de titular e/ou morada e com a capacidade mínima diária. 
 
Relativamente ao assunto concreto da recomendação sobre custos máximos a 
aplicar entre operadores, consideramos que os operadores não abrangidos pela ORI 
devem acordar os respectivos valores entre si, tendo como referência a ORI mas não 
lhe estando vinculados. 
   
O tema da introdução de um regime sansionatório e respectivas compensações 
parece-nos adequada em termos genéricos mas desequilibrada em termos 
concretos, já que apenas prevê situações pós-portabilidade, não abordando 
justamente as situações recentemente verificadas e que originaram críticas de vários 
operadores. Ou seja, quais são as penalidades para recusas indevidas de pedidos? 
Quais são as penalidades para não respostas a pedidos? Quais foram as medidas 
tomadas e as consequências em termos de penalidades para a PTC decorrentes do 
caos gerado nos processos de portabilidade no início do ano? Sem este tipo de 
esclarecimentos e de equilíbrio, consideramos que não estão reunidas as condições 
para criação do referido regime sansionatório. 
 
Será, de qualquer forma, sempre necessário clarificar os seguintes aspectos no 
artigo 25º A do Capítulo VII: 
 

1. Nos vários pontos é referido directa ou indirectamente o processo de “retorno 
ao PD” como forma de correcção de situações de portabilidade indevidamente 
efectivada. Será portanto fundamental definir exactamente como é feito o 
retorno de um número indevidamente portado, já que, hoje em dia esse 
processo implica obrigatoriamente um pedido de portabilidade por parte do 
PD. Ou seja, não estando sob o controlo do PR o timming em que o retorno 
do número é pedido, não poderá este ser penalizado por cada dia que passa 
até que p PD tome as acções necessárias. O que propomos é então que o 
processo de retorno do número possa ser desencadeado pelo PR, ficando este 
a partir daí livre do ónus resultante da eventual inércia do PD em efectuar o 
pedido de portabilidade; 

2. Ainda no caso de situações de portabilidade indevidamente efectivada, para o 
cálculo das indemnizações quer aos PD quer aos assinantes, deverá contar a 
data em que o PR recebe a respectiva reclamação, por parte do PD (que a 
receberá do assinante). Isto para evitar situações de aproveitamento indevido 
pelo PD ou pelo assinante do regime de compensações que se pretende criar; 

3. No ponto 3 do artigo refere-se a responsabilidade do PR de “...indemnizar o 
PD, a ER e as demais empresas com obrigações de portabilidade por todos os 
custos em que hajam incorrido...”. Pensamos que é portanto fundamental 
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detalhar que custos se incluem, que entidades e em que casos concretos têm 
elas direito a indemnização.  
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Disposições gerais 

1. A Sonaecom considera adequadas as alterações efectuadas ao nível das definições e 

âmbito da portabilidade, bem como a alteração ao texto das alíneas j) e m) do n.º 1 

do art.º 2, que visaram assegurar a neutralidade tecnológica das funcionalidades 

associadas a MSN e DDI. 

2. Em carta remetida ao ICP-ANACOM em Maio do presente ano, a Sonaecom 

defendeu a criação de uma 4ª janela de portabilidade que permita a realização de 

portabilidade num período mais tardio do que na janela das 18 às 21 horas. 

Efectivamente, a Sonaecom reitera esta posição, na perspectiva de que a criação de 

uma 4ª janela, por exemplo, entre as 5 e as 8 da manhã, permitiria acomodar 

pedidos de serviços críticos com forte dependência da numeração em portabilidade 

(por exemplo, prestação de serviços apoio a vida, serviços de segurança, serviços de 

defesa, etc.), para as quais as actuais janelas existentes desencorajam o recurso à 

portabilidade do número. 

3. Deverá ser clarificado o conceito de janela de portabilidade, dada a ambiguidade de 

interpretação sobre o significado actual. Efectivamente, não é claro se, quando se 

refere a uma janela de portabilidade específica, este corresponde a um período de 

3 horas num determinado dia (ou seja, por exemplo se a janela do período das 9h as 

12h de hoje é uma janela de portabilidade distinta do período das 9h às 12h de 

amanhã), ou se esta se refere em abstracto a um dos três períodos de 3 horas 

definidos no regulamento (ou seja, se a janela do período das 9h as 12h de hoje 

corresponde à mesma janela de portabilidade do período das 9h às 12h de 

amanhã). Esta ambiguidade encontra-se reflectida nos números 5 e 9 do art.º 12.º: 

no referido n.º 5, o pedido é efectuado “*…+com uma proposta de três janelas de 

portabilidade distintas*…+”, o que é contraditório com o plasmado no número 9 em 

que “*…+quando uma janela de portabilidade for inscrita como primeira e segunda 

prioridades, o PD não pode escolher a terceira opção*…+”, aparentando ser uma 

aplicação das duas interpretações apresentadas em cima, a primeira no número 5 e 
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a segunda no número 9. Ora, dependendo do entendimento que se tenha, o 

número 9 poderá implicar que se deverá colocar a mesma janela, do mesmo dia, na 

primeira e segunda prioridades ou, em alternativa, que se deverá colocar a janela 

do mesmo período, mas para dias distintos.  

4. Finalmente, e no que se refere às compensações propostas, a Sonaecom considera 

que a proposta do regulador não prevê a situação, quase certa, de inexistência 

sobre as responsabilidades das situações de atraso ou má portação, o que não 

poderá deixar de ter resposta no Regulamento, sob pena de inviabilizar a premissa 

inerente do prestador responsável pelos incumprimentos assumir os custos a eles 

inerentes. 

Princípios e regras a observar pelas empresas com obrigações de portabilidade 

5. Verifica-se,  que a Extranet, prevista no âmbito do disposto no n.º 1 do art.º 8.º, se 

encontra sistematicamente desactualizada. Observa-se também que a mesma 

apresenta diversas insuficiências e que consequentemente não é exequível. Em 

particular, e por exemplo, não existe qualquer funcionalidade para controlo das 

actualizações efectuadas, sendo que o prazo de 10 dias não é adequado para 

actualização da informação disponibilizada. Assim, torna-se imperativo que o 

intervalo de actualização seja significativamente reduzido (para menos de metade 

do actual) e que sempre que se verifiquem actualizações haja um mecanismo de 

notificação. 

Processos de portabilidade 

6. A Sonaecom acolhe favoravelmente a inclusão, no n.º 3 do art.º 10.º, da figura de 

acordo entre operadores para a definição dos moldes de envio de documentação 

no âmbito do processo de denúncia de contrato. No entanto, conforme exposto por 

carta em Maio do presente ano, a Sonaecom defende que a revisão do referido 

artigo deverá passar pela obrigatoriedade da dispensa da troca sistemática das 

cópias das denúncias e pedidos de portabilidade, sem que para tal seja necessária a 

assinatura de acordos entre os operadores. A Sonaecom entende também que os 
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pedidos de envio da documentação de denúncia contrato devem ser efectuados no 

máximo até um período máximo de 6 meses após a portabilidade do número e que 

os mesmos deverão ser acompanhados de devida fundamentação da queixa. 

7. No n.º 2 do art.º 12.º, e de modo a simplificar a contratação pelo cliente do serviço 

com o prestador detentor, deveria ser plasmado no Regulamento a possibilidade de 

o prestador receptor integrar o pedido de portabilidade, com efeitos de denúncia 

do contrato com o prestador detentor/doador, no contrato de activação de serviço. 

Cumpre referir a este respeito, que a PT Comunicações tem vindo a levantar 

objecções a alterações dos formulários de desistência nos moldes atrás referidos. 

8. No tocante às alterações observadas no n.º 5 e no n.º 7 do art.º 12.º, a Sonaecom 

já havia manifestado na comunicação referida no parágrafo anterior a sua posição 

face à necessidade de redução dos prazos de portabilidade, sendo que os prazos 

agora propostos são considerados adequados. 

9. A Sonaecom entende que a definição de pedido coerente deverá ser alterada de 

modo a permitir que a portabilidade de todos os números incluídos no pedido 

coerente seja solicitada através de um único pedido electrónico. 

Consequentemente, o actual artigo 12º, nº 6, deverá ser ajustado no sentido de não 

impor a obrigatoriedade de colocação individual dos pedidos. Esta alteração trará, 

para todos os intervenientes, uma substancial simplificação dos processos 

associados ao exercício da portabilidade dos recursos de numeração em causa. 

10. Atendendo ao atrás exposto nas disposições gerais (ver ponto 3), o texto do novo 

n.º 9 do art.º 12.º não é claro. A Sonaecom entende que o texto deverá ser revisto, 

sendo que será necessário esclarecer o que se entende por janela de portabilidade 

neste número, tendo em conta o plasmado no n.º 5 do mesmo artigo, no qual é 

referido que o prestador receptor deverá escolher 3 janelas distintas.  

11. A Sonaecom acolhe favoravelmente a redução dos prazos de implementação da 

portabilidade para números do Serviço Telefónico Móvel (STM) para 3 dias. 

Contudo, esta redução tem implicações significativas no prazo que os clientes 
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dispõem para efectuar o Cancelamento de Portabilidade, que está fixado 

actualmente até 50 horas antes da janela de portabilidade proposta. Neste 

contexto a Sonaecom considera necessário que se proceda à revisão deste prazo, 

para que o mesmo seja realista face à realidade imposta no n.º 10 do art.º 12.º. 

Ainda no âmbito deste número, entende-se que deverá igualmente ser clarificado 

no regulamento os moldes em que o cliente poderá solicitar o alargamento do 

prazo de implementação da portabilidade do número. 

12. A exclusão da morada como motivo de recusa de pedidos de portabilidade é, para a 

Sonaecom, uma alteração bastante importante ao regulamento e contribuirá, em 

princípio, para a redução significativa do número de rejeições de portabilidade. 

Porém, o texto da alínea c) do n.º 2 do art.º 13.º onde se refere que “Quando o NIF 

ou o número do documento de identificação do assinante no pedido de 

portabilidade não corresponda ao existente no PD para o(s) número(s) a portar”, 

deverá ser alterado no sentido de clarificar que apenas é necessário um dos 

documentos propostos (documento de identificação ou NIF) para proceder à 

identificação do cliente. No que se refere ao documento de identificação deveriam 

ser indicados os documentos válidos para o processo (por ex.: Bilhete de 

Identidade, passaporte, etc.). Adicionalmente, a alínea e) do mesmo número deverá 

ser explicitamente alargada aos números de serviços fixos baseados em tecnologia 

GSM e incluídos em pacotes pré-pagos. 

13. No que respeita às alterações efectuadas no art.º 15.º, a Sonaecom concorda com a 

supressão de limites mínimos de capacidade diária. Conforme referido 

anteriormente, a manutenção destes funcionaria, não como a garantia de uma 

capacidade mínima diária de Portabilidade, mas sim como um limite máximo de 

portabilidades diárias que, na prática, poderá continuar a ser, indevidamente, 

utilizada como subterfúgio para dificultar a mudança de prestador. Contudo, os 

limites por janela agora propostos poderão, no limite, constituir durante o ano de 

2009, um retrocesso face aos limites já existentes, uma vez que um operador podia, 

até à data utilizar, como limite mínimo, até 2000 números de uma janela específica, 

observando, com esta proposta de alteração, uma redução de 500 números. A este 
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facto acresce que a existência de empresas com milhares de números, revela que os 

limites actualmente existentes são por vezes insuficientes para comportar as 

necessidades de portação dos operadores. Assim, a Sonaecom considera que, a 

estabelecer-se um limite mínimo por janela, este não deverá ser inferior ao limite 

mínimo diário actualmente existente. Por último importa definir os mecanismos de 

controlo para os aumentos de capacidade previstos no n.º 2 deste artigo. 

14. A Sonaecom considera que a redução do prazo do processo de recuperação do 

número plasmada no n.º 1 do art.º 16.º, apesar de positiva, deveria ser mais 

significativa, continuando a não se encontrar justificação para um prazo tão largo. 

De facto, a Sonaecom entende que este prazo não deveria exceder o tempo que 

medeia a desactivação número e a janela de portabilidade seguinte. 

15. Em Maio de 2008, a Sonaecom remeteu um conjunto de propostas sobre 

portabilidade de MSN e DDI que não foram reflectidas na presente proposta. Neste 

contexto, e mantendo-se pertinente o seu conteúdo, a Sonaecom recupera as 

sugestões então remetidas: 

 O artigo 17º, nº 2 e nº 3 estabelece a possibilidade de o prestador receptor 

solicitar informação sobre a configuração dos números atribuídos ao utilizador 

que pretende a portabilidade. A obtenção desta informação é de extrema 

importância para a portabilidade, em particular no segmento empresarial. 

Porém, para que este procedimento seja eficaz, ou seja, para que 

efectivamente o prestador detentor faculte a informação, o regulamento 

deverá detalhar os moldes em que o pedido de tal informação terá que ser 

feito.  

 De igual modo deverá ser revista a necessidade de manter distintos os 

procedimentos da portabilidade parcial consoante se trate de um MSN ou DDI. 

Efectivamente, a necessidade de seguir procedimentos diferentes nem sempre 

é entendida pelos clientes.  
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Ainda neste âmbito deverão ser revistas as restrições impostas às limitações de 

portabilidade previstas no artigo 17º nº 6 a 8, na medida em que não existem 

restrições técnicas que as justifiquem e, novamente, implicam insatisfação e 

incompreensão dos clientes quando estes se vêem restringidos na sua 

capacidade de portar apenas parte da numeração que até aí detinham.  

16. Ainda no mesmo artigo, a Sonaecom considera importante a definição dos moldes 

em que deve ser solicitada a configuração activa, uma vez que não existe à data um 

procedimento definido. Esta situação é particularmente séria quando existem 

situações de múltiplas moradas de instalação e as mesmas foram realizadas há já 

algum tempo. Muitas vezes, os clientes já não detêm a informação detalhada sobre 

os acessos instalados, até porque os responsáveis por essa gestão já saíram da 

empresa, não existindo registos fidedignos. É de referir que, por várias vezes, a 

Sonaecom foi confrontada com situações em que a informação da factura da PT não 

detém toda a informação relevante, provocando problemas a este nível. Assim, é 

fundamental que o procedimento de implementação deste preceito seja clarificado 

o que, no entendimento da Sonaecom, deverá passar pela passagem da informação 

pelo Prestador Detentor da informação em causa no campo de observações do 

ficheiro de recusa do pedido de portabilidade. 

Custos e Preços 

17. A Sonaecom entende que a proposta de aplicação dos preços praticados na ORI é 

excessiva na óptica dos prestadores alternativos, na medida em que os custos 

subjacentes a estes preços têm uma ligação directa com a dimensão do operador 

com PMS. Assim, os preços agora propostos não permitem o adequado 

ressarcimento dos operadores, uma vez que não têm em conta a sua menor 

dimensão e consequentemente as menores economias de escala que estes podem 

auferir. 

18. A Sonaecom considera excessiva a informação solicitada no âmbito do art.º 22.º. O 

volume de informação é significativamente mais elevado do que o até à data 

solicitado, não existindo qualquer enquadramento, nem sendo identificadas 
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quaisquer justificações, para este aumento. A informação agora solicitada implica 

um crescimento de custos significativo que, reforça-se, não é acompanhado de 

qualquer justificação enquadrada com a actividade em análise, até porque estas 

necessidades têm vindo a ser supridas através das actividades de fiscalização 

desenvolvidas pelo ICP-ANACOM.  

Portabilidade e oferta desagregada do lacete local 

19. Conforme já exposto em Maio do presente ano, a Sonaecom considera que, no caso 

de pedidos de portabilidade que têm em simultâneo pedidos de desagregação do 

lacete local, sem prejuízo da devida e atempada informação ao prestador receptor, 

os pedidos electrónicos de portabilidade deveriam ser colocados pelo prestador 

detentor/doador na medida em que este prestador é aquele que tem maior 

domínio da informação sobre as disponibilidades para realização da desagregação. 

Esta possibilidade permitiria a eliminação de situações de erro de acessos portados 

e não desagregados. 

Compensações 

20. Relativamente às compensações propostas, a Sonaecom considera que as 

mesmas apresentam sérias insuficiências que deverão ser acauteladas. 

21. Estas insuficiências fazem-se sentir, sobretudo, no que se refere à esfera de 

responsabilidade do Prestador Doador. Efectivamente, embora esteja previsto 

que o Prestador Receptor poderá proceder à recuperação do valor das 

compensações pagas ao cliente sempre que as mesmas tenham origem na 

actuação do Prestador Doador, não é acautelada a viabilidade dessa 

recuperação. 

22. Efectivamente, existem várias questões que o regulador não poderá deixar 

omissas na medida em que implicarão uma dura penalização do Prestador 

Receptor em caso de incumprimento do Prestador Doador, a saber: 
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 O Prestador Receptor tem a obrigação de proceder ao pagamento da 

compensação ao cliente sem que tenha qualquer garantia de, nos casos em 

que a responsabilidade seja do Prestador Doador, recuperar esse valor. No 

entanto, a regra definida (caso não haja acordo, aplicação de um prazo 

máximo de 60 dias após a apresentação do pedido de ressarcimento junto 

do Prestador Doador) não acautela as situações, previsíveis, em que o 

Prestador Doador recusa a responsabilidade.  

 Não é claro o modo como são tratados os casos em que o Prestador Doador 

recusa infundamentadamente pedidos de portabilidade, ou não responde 

aos mesmos, e que, por conseguinte, originam atrasos na portabilidade dos 

números dos clientes. Esta situação deverá ser claramente explicitada como 

sendo uma situação que implica um atraso na portabilidade e, por 

conseguinte, deverá ser assegurado um mecanismo, novamente rápido e 

eficaz, de apuramento de situações de recusa injustificada. 

 O ressarcimento pelo Prestador Doador ao Receptor é discriminado como 

sendo relativo aos custos incorridos pelo Prestador Receptor. No entanto, 

estes não são os únicos danos nem os principais danos, na medida em que 

o dano para a imagem é sério e grave, como é aliás do conhecimento do 

regulador por via das reclamações que recebe sobre estas situações. Esta 

situação é tanto mais grave quando se atende a facto de o cliente, para 

receber as compensações que lhe são devidas, deverá sempre contactar o 

Prestador Receptor, pelo que nunca terá visibilidade da efectiva 

responsabilidade subjacente à situação que viveu.  

23. Relativamente aos dois primeiros casos, as questões identificadas associadas ao 

apuramento de responsabilidades, são essenciais para que o Regulamento não 

conduza a uma situação em que o Prestador Receptor, independentemente da 

responsabilidade, assuma sempre o custo da compensação. Sem que seja 

apresentada uma solução viável, a Sonaecom considera que a proposta de 
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pagamento de compensações aos clientes é claramente injusta e com efeitos 

perversos na contestabilidade dos mercados.  

24. Como é do conhecimento do regulador, por via das queixas apresentadas pela 

Sonaecom em matéria de portabilidade, a PT Comunicações, principal 

Prestador Doador no mercado nacional das comunicações fixas, não tem uma 

postura de colaboração no apuramento das reais situações que originam as 

rejeições. Ou seja, e como aliás já sucede nas ofertas reguladas em que há 

necessidade de apuramento de responsabilidades, recusa de modo sistemático 

a reconhecer a sua responsabilidade, ficando as questões em aberto durante 

largos meses. Tal situação é incomportável para um operador que veja a sua 

angariação de clientes fortemente penalizada por práticas ilícitas do Prestador 

Doador e, ainda assim, tenha de pagar compensações aos seus clientes por 

atrasos que não são da sua responsabilidade. 

25. Assim, o Regulamento deverá prever explicitamente que os operadores 

deverão, no prazo máximo de 30 dias após a entrada em vigor do Regulamento, 

acordar entre todos um processo de apuramento de responsabilidades para as 

situações previstas no Regulamento. Esse processo, deverá permitir, nos casos 

em que a responsabilidade seja sua, o ressarcimento, pelo Prestador Doador ao 

Receptor, das compensações pagas aos clientes por este último nos últimos 30 

dias. Caso este acordo não seja atingido, no findo do prazo atrás referido, os 

prestadores deverão comunicar ao regulador, o qual, ouvidas as partes, deverá 

tomar uma decisão sobre o processo a adoptar. 

26. A Sonaecom sublinha a importância de existir um processo comum entre todos 

pois, deste modo, garante-se a minimização da burocracia envolvida e, por 

outro, garante um controlo eficaz e em moldes comuns, das responsabilidades 

em situações de incumprimento. 

27. Finalmente, e no que se refere à quantificação dos prejuízos incorridos pelos 

Prestadores Doadores, a Sonaecom considera que uma proxy dessas perdas 

será a perda de receita auferida pelo Prestador Receptor no período em que o 
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cliente, de modo ilegítimo, se manteve na rede do Prestador Doador. Assim, 

deverá ser considerado como referência o pro rata da facturação do Prestador 

Doador no período correspondente à manutenção ilegítima do cliente na sua 

rede. 

 



 
 
 
 

União Geral de Consumidores (UGC) 



PROJECTO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA 
PORTABILIDADE 

 
 
 
Após análise do documento que nos foi remetido para emissão de parecer, a 
UGC – União Geral de Consumidores emite parecer favorável ao 
clausulado proposto, por entender que o mesmo consubstancia um claro 
reforço dos direitos dos consumidores / assinantes. 
 
Efectivamente, afiguram-se como muito positivas, do ponto de vista dos 
consumidores, as regras que estipulam o encurtamento dos prazos 
associados aos processos de portabilidade o que permite uma diminuição 
do tempo de espera do assinante pela portabilidade bem como as regras que 
anulam a diferença entre serviço telefónico acessível em local fixo e 
serviço telefónico móvel. 
 
Da mesma forma, assumem especial relevância para todos os consumidores 
as compensações monetárias impostas ao prestador do serviço no caso de 
incumprimento dos prazos de disponibilização da portabilidade e nas 
situações de portabilidade não solicitada ou mal executada, consagradas no 
Arto. 25º- A. 
 
Trata-se de um regime legal que tem, no entendimento da UGC, o claro 
objectivo de melhorar a qualidade do serviço que é prestado aos assinantes, 
contribuindo também para um elevado nível de protecção dos 
consumidores. 
 
Desta forma, o parecer da UGC sobre o documento em apreço é favorável. 
 
 
Lisboa, 28 de Novembro de 2008 
 
 
União Geral de Consumidores 
 
A Jurista 
 
Célia Marques 
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RESPOSTA DA ZON À CONSULTA PÚBLICA DO ICP-ANACOM SOBRE O 

 PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO N.º 58/2005, DE 18 DE AGOSTO 

(REGULAMENTO DA PORTABILIDADE) 

 

 

 

Na sequência da consulta lançada pelo ICP-ANACOM, por deliberação de 15 de 

Outubro de 2008, relativa ao projecto de alteração ao Regulamento n.º 58/2005, de 

18 de Agosto (“Regulamento da Portabilidade”), vem a ZON TV Cabo Portugal S.A. 

(“ZON”), em seu nome e das suas participadas, apresentar de seguida as suas 

observações sobre aquele projecto. 

 

Concordamos, de forma geral, com as alterações agora propostas pelo ICP-

ANACOM, nomeadamente, no que respeita à simplificação e redução dos prazos 

associados à portabilidade do número, à eliminação da causa de recusa associada à 

morada e à eliminação da capacidade mínima diária associada aos processos de 

portabilidade.  

 

As alterações propostas nestas matérias são aquelas que maior relevância 

assumem face às preocupações que, ao longo dos últimos meses, a ZON tem 

partilhado com o ICP-ANACOM, na sequência de comportamentos ilícitos adoptados 

pelo operador histórico no domínio da portabilidade. É, agora, reforçado, quanto 

àquelas matérias específicas, o preceituado do Regulamento da Portabilidade, o que 

é de saudar.  

 

Não obstante, gostaríamos, ainda, quanto ao conjunto de alterações ao 

Regulamento da Portabilidade propostas pelo ICP-ANACOM, de transmitir as 

observações que se apresentam de seguida. 

 

ARTIGO 10.º – DENÚNCIA DO CONTRATO 

 

As alterações introduzidas no n.º 2 do art.º 10.º visam estabelecer a obrigatoriedade 

da verificação da assinatura mediante a apresentação de um documento de 
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identificação (Bilhete de Identidade, Título de Residência ou Passaporte), aquando 

da apresentação da denúncia do contrato. Esta é a prática já adoptada pela ZON, 

desde a introdução da portabilidade, pelo que consideramos que a sua consagração 

no Regulamento da Portabilidade, com força vinculativa, será benéfica. 

 

ARTIGO 12.º – PEDIDO DE PORTABILIDADE 

 

A redução dos prazos relativos ao agendamento da primeira janela de portabilidade, 

para números geográficos, não geográficos não móveis e móveis, para, no mínimo, 

2 dias úteis após ter sido efectuado o pedido pelo operador, prevista no n.º 5 deste 

artigo, enquadra-se no espírito da reforma do quadro regulamentar europeu das 

comunicações electrónicas actualmente em curso e é uma medida de carácter 

bastante positivo que irá beneficiar os consumidores portugueses e com a qual a 

ZON, por isso, concorda. 

 

Contudo, a redução de prazos proposta terá impacto no prazo actualmente previsto 

para cancelamento de um pedido de portabilidade (Ponto de não retorno do pedido 

de portabilidade - “T9”), actualmente de 2 dias úteis (cf. Anexo II da Especificação de 

Portabilidade do Operador, Quadro de temporizadores, p. 27), pelo que este último 

prazo deverá ser reduzido em conformidade. 

 

Quanto à obrigatoriedade de resposta do prestador doador a um pedido electrónico 

submetido pelo prestador receptor no prazo de 1 dia útil, de acordo com a alteração 

prevista ao n.º 7 deste artigo, consideramos que esse novo prazo irá agilizar a 

portabilidade com efeitos positivos no mercado de comunicações electrónicas. 

 

No que respeita à alteração proposta ao n.º 9, nomeadamente a possibilidade de o 

prestador receptor poder identificar uma janela de portabilidade, como primeira e 

segunda prioridades, não podendo o prestador doador escolher a terceira opção, a 

ZON solicita que o ICP-ANACOM clarifique, no texto deste número, qual o caso ou 

casos em que a primeira e segunda prioridades poderão ser atribuídas a uma 

mesma janela de portabilidade. 

 



 

 3 

Por último, a ZON entende que a definição de um prazo máximo de 3 dias úteis para 

a realização da portabilidade do número de um assinante do serviço telefónico 

móvel, prevista no n.º 10, se enquadra nas melhores práticas europeias. 

 

ARTIGO 13.º – RECUSA DO PEDIDO ELECTRÓNICO 

 

A proposta de um novo n.º 2, al. c), deste artigo, constitui, no nosso entender, uma 

das alterações de vulto ao actual Regulamento da Portabilidade. A actual redacção 

deste preceito tem sido, quanto à ZON, errónea e abusivamente utilizada para 

justificar a rejeição de pedidos de portabilidade por pequenas discrepâncias na 

forma de apresentar a morada, o que se traduziu (e continua a traduzir-se), numa 

elevadíssima taxa de rejeição de pedidos em que não está em causa a correcta 

identificação do titular do contrato de STF, com efeitos muito negativos para os 

consumidores. 

 

Por seu turno, a utilização do NIF ou do número do documento de identificação do 

assinante comporta uma menor margem de erro quando comparada com o actual 

processo de validação da morada, o que é positivo.  

 

No que se refere à utilização do nome como elemento de validação do pedido, e no 

caso de identificações com mais de três nomes, a redacção da parte final da al. c) 

do n.º 2 do art.º 13.º, ao aludir a "sequência correcta" é susceptível de dar lugar a 

possíveis litígios, já que quer o PD quer o PR podem sempre alegar que a "sua" é a 

sequência correcta. Recorde-se que as regras da portabilidade não permitem ao PD 

ter acesso ao documento de identificação do assinante (para validação da 

assinatura no pedido de portabilidade), pelo que ao analisar um pedido electrónico, o 

PD vai ater-se aos seus próprios registos que nem sempre coincidem com a 

informação recebida do PR. 

 

Nessa medida, e para evitar eventuais entraves à portabilidade, propõe-se a 

seguinte redacção alternativa para a parte final daquela al. c): "(...) bastará que 

correspondam três nomes, na mesma sequência". 
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Já no que concerne à al. h) do n.º 2 deste artigo – que, nos termos do projecto em 

análise, se mantém inalterada –, considera-se que aquela alínea poderá ser 

interpretada como conferindo ao ICP-ANACOM a faculdade de definir futuramente 

outros motivos de recusa além dos que se encontram taxativamente enunciados nas 

alíneas a) a g) do n.º 2 do art.º 13.º, sem recurso ao procedimento geral de consulta 

a que aludem os arts.º 54.º, n.º 5, e 8.º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, e ao 

procedimento regulamentar a que aludem o art.º 125.º, n.º 1, daquela lei, e o art.º 

11.º dos estatutos do ICP-ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 

de Dezembro.  

 

Nessa medida, parece-nos desejável a eliminação da actual al. h) do art.º 13.º do 

Regulamento da Portabilidade.  

 

Enfim, a não admissibilidade da falta de capacidade como motivo de rejeição de 

pedidos de portabilidade a partir de 1 de Janeiro de 2010, prevista no n.º 6, constitui, 

em nossa opinião, uma medida que vai ao encontro da evolução previsível do 

mercado e das expectativas dos operadores. 

 

ARTIGO 15.º – CAPACIDADE NA PORTABILIDADE DE NÚMEROS 

 

A proposta de alteração da capacidade para um mínimo de 1.500 pedidos de 

portabilidade e alterações de NRN, por janela, é uma mudança que consideramos 

muito importante. A nossa experiência neste domínio revela que o motivo 

relacionado com a "falta de capacidade" pode ser usado sem qualquer fundamento, 

para rejeitar pedidos de portabilidade com a única intenção de dificultar o processo 

de mudança de operador. 

 

Adicionalmente, a revisão dessa mesma capacidade com periodicidade mensal 

constitui, em nossa opinião, uma medida que vai ao encontro das necessidades do 

mercado, tendo em conta a evolução que tem registado, e de uma maior flexibilidade 

na funcionalidade da portabilidade, que se revela essencial para a promoção da 

concorrência. 
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ARTIGO 19.º – CUSTOS 

 

A proposta que contempla a definição de um limite máximo para os custos 

administrativos dos operadores associados ao processo de portabilidade 

correspondendo ao preço definido no âmbito da ORI constitui uma medida positiva, 

em linha, aliás, com uma proposta que a ZON teve oportunidade de apresentar ao 

ICP-ANACOM. 

 

ARTIGO 25.º A – COMPENSAÇÕES 

 

Face ao regulamento que se encontra actualmente em vigor, o projecto em análise 

contempla um conjunto significativo de compensações a serem atribuídas no caso 

de portabilidades serem realizadas indevidamente.  

 

No entender da ZON, tais compensações traduzem-se num maior nível de 

responsabilidade para todos os intervenientes nos processos de portabilidade, o que 

é positivo. 

 

Todavia, e no que toca ao prestador receptor, importa assinalar que a proposta de 

redacção para os n.ºs 3 e 4 do art.º 25.º A contempla uma dupla compensação a 

pagar por aquele ao prestador doador pelo mesmo facto (a portabilidade indevida). 

Afigura-se à ZON que não se justifica o cúmulo entre a indemnização a fixar nos 

termos gerais do direito (prevista no n.º 3) e a compensação, no valor de €100 por 

cada número indevidamente portado (prevista no n.º 4).  

 

A fixação de um sistema único de indemnização dos prejuízos sofridos pelo 

prestador dador, através de uma compensação fixa, revela-se uma solução mais 

ajustada às circunstâncias específicas do processo de portabilidade e simplifica todo 

o procedimento em caso de litígio entre as partes.  

 

Como tal, sugere-se a alteração da redacção do n.º 3, de modo a excluir-se o dever 

do prestador receptor de indemnizar o prestador dador, nos termos aí previstos, 

ficando aquele apenas sujeito ao pagamento da compensação prevista no n.º 4. 
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ARTIGO 28.º – ENTRADA EM VIGOR 

 

A inserção sistemática deste preceito no corpo de regras do Regulamento da 

Portabilidade suscita dúvidas à ZON. Trata-se de uma disposição que regula a 

entrada em vigor de alterações ao Regulamento da Portabilidade, pelo que se 

afigura adequado que a mesma disposição não figure no texto daquele 

Regulamento, mas seja, ao invés, inserida em artigo autónomo no âmbito do 

regulamento que adopta as alterações ao Regulamento da Portabilidade, por 

exemplo, no seu art.º 3.º, passando o actual art.º 3.º, com a epígrafe "Republicação", 

a art.º 4.   

 

Veja-se, a este título, que os vários prazos de entrada em vigor das alterações ora 

analisadas se iniciam a partir da "data de publicação do Regulamento", leia-se, do 

Regulamento da Portabilidade, que ocorreu em 18 de Agosto de 2005. Ora, a data 

aqui em causa, será, ao invés, a relativa à publicação do regulamento que altera o 

Regulamento da Portabilidade (parece-nos ser essa a intenção do ICP-ANACOM). 

Este facto, por si só, ilustra bem a necessidade de o texto deste artigo 28.º dever ser 

inserido na sistemática do "regulamento de alteração" e não no próprio texto 

(alterado) do Regulamento da Portabilidade.  

 

Por outro lado, a previsão de períodos de vacatio legis distintos para diferentes 

regras e prazos constantes do Regulamento não facilita a segurança e certeza 

jurídicas, além de poder suscitar dificuldades na sua aplicação.  

 

Por exemplo, não resulta claro a que prazos alude o n.º2 - serão estes os prazos 

contidos nos preceitos identificados no n.º1 como tendo sido excepcionados à regra 

da entrada em vigor no décimo dia útil após a data de publicação? Ou, ao invés de 

prazos, o n.º 2 refere-se antes ao texto integral daqueles preceitos? 

 

Por seu turno, e dada a sua importância e a urgência de que se reveste a respectiva 

entrada em vigor, as alterações previstas ao art.º 12.º deveriam passar a vigorar 

logo no décimo dia útil após a data da publicação do regulamento de alteração ao 

Regulamento da Portabilidade e não - como parece resultar do texto proposto - na 

primeira 2.ª feira 2 meses após a publicação do Regulamento. 
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No que respeita ao n.º 3 deste preceito, que alude à revisão e actualização dos 

Anexos I e II da Especificação da Portabilidade, importa ressalvar a necessidade de 

se proceder à revisão do Anexo II daquela Especificação (“Anexo II”), 

nomeadamente dos códigos de erro ali previstos, de modo a compatibilizá-los com a 

nova redacção do artigo 13.º. 

 

Face à natureza taxativa do artigo 13.º, é manifestamente inadmissível a invocação 

de outros motivos de recusa do pedido de portabilidade que não os elencados no 

referido artigo. Assim, justifica-se a eliminação dos códigos de erro 301, 302 e 303, 

por não corresponderem a qualquer motivo de recusa admitido pelo mesmo art.º 

13.º.  

 

Ainda quanto à Especificação da Portabilidade, importa sublinhar que o art.º 28.º do 

projecto de alteração contempla diferentes prazos para a entrada em vigor, na sua 

totalidade, do Regulamento (leia-se, das alterações ao Regulamento da 

Portabilidade introduzidas pelo respectivo regulamento de alteração), e para a 

disponibilização, no sítio do ICP-ANACOM, dos novos textos dos Anexos I e II 

daquela Especificação.  

 

Em substância, existirá sensivelmente um hiato temporal de dois meses entre 

aquelas datas, durante o qual os prazos previstos no Anexo II não se encontrarão, 

ainda, alterados em conformidade com os novos prazos previstos no Regulamento 

da Portabilidade. Tal sucede, por exemplo, com o prazo para cancelamento de um 

pedido de portabilidade, tal como referido nos nossos comentários ao art.º 12.º. 

 

Nessa medida, e em prol de uma maior segurança jurídica e operacionalidade nos 

processos de portabilidade, sugere-se que o ICP-ANACOM, no próprio texto do 

regulamento de alteração ao Regulamento da Portabilidade, redefina – onde 

necessário – os novos prazos a constar do Anexo II da Especificação da 

Portabilidade.  
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