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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO CLI (CALLING 

LINE IDENTIFICATION) NA ORIGINAÇÃO DE CHAMADAS 
 
Face à existência de diversas questões colocadas pelas empresas que 
oferecem serviços de comunicações electrónicas relacionadas com o tipo de 
conteúdo e informação que poderá estar presente na informação CLI (Calling 
Line Identification), vem o ICP-ANACOM esclarecer o seguinte: 
 
A informação contida no parâmetro “Calling Party Number” da sinalização 
ITU-T n.º 7 (sinalização de rede) e DSS1 (sinalização de acesso) deverá 
identificar univocamente o acesso do originador da chamada (ponto de 
terminação de rede ou instância aplicacional - e.g. VoIP), sendo obrigação do 
operador/prestador detentor do número validar a informação, caso esta seja 
fornecida pelo utilizador. Esta informação, no caso de uma chamada para os 
serviços de emergência nacional, é utilizada para identificar e localizar, quando 
possível, a origem da chamada, sendo por isso necessário assegurar a sua 
fidedignidade. A informação contida no CLI deverá ainda permitir o retorno da 
chamada para o local ou terminal onde foi originada. 
 
Assim e em consequência do princípio apresentado anteriormente, o serviço 
CLIP (Calling Line Identification Presentation – Identificação da Linha 
Chamadora), apresenta a informação constante no parâmetro “Calling Party 
Number”, podendo permitir a correlação entre o CLI e as eventuais bases de 
dados com a informação da localização do originador da chamada. 
 
No entanto, considera-se igualmente que a identificação do acesso deverá ser 
coerente em qualquer informação associada a outros serviços suplementares 
que não o CLIP, pelo que os procedimentos indicados se aplicam a todos os 
parâmetros da responsabilidade do operador/prestador do serviço que 
identifiquem o acesso. 
 
As gamas que o ICP-ANACOM considera actualmente poderem ser 
apresentadas da forma identificada anteriormente são as seguintes: 

 2xxxxxxxx (Serviço telefónico em local fixo); 
 91xxxxxxx, 92xxxxxxx, 93xxxxxxx, 96xxxxxxx (Serviço telefónico móvel) 
 30xxxxxxx (Serviço VoIP nómada); 
 9481xxxxx, 9483xxxxx, 9484xxxxx, 949xxxxxx  (Serviço móvel com 

recursos partilhados). 
 
Entende-se ainda que a manipulação dos parâmetros de identificação da 
origem da chamada, nomeadamente o CLI, deve conformar-se ao estipulado 
nas recomendações e normas internacionais. 
 
O ICP-ANACOM entende, respeitando o princípio da neutralidade tecnológica, 
que quando sejam utilizadas outras redes, tecnologias e sinalizações distintas 
das redes PSTN/ISDN/PLMN, os mesmos princípios devem ser garantidos e 
respeitados pelos operadores/prestadores de serviços de comunicações 
electrónicas, quando se trata da identificação da origem da chamada telefónica. 


