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APRESENTAÇÃO 

Introdução 

1. Da actual estrutura do Plano Nacional de Numeração (PNN) resulta claro que há uma 

natural associação entre números e serviços. Esta associação é favorável aos 

utilizadores e aos prestadores. Aos utilizadores, porque confere um ou mais elementos 

de caracterização dos próprios serviços permitindo uma apreensão rápida do seu tipo, 

conteúdo ou preço. Aos prestadores, porque a visibilidade que o PNN pretende 

assegurar é comercialmente positiva.  

2. Ao abrigo e em cumprimento do Decreto-Lei nº 415/98, de 31 de Dezembro e dos 

princípios fixados pelo Despacho MEPAT nº 5872/99 (2ª série) de 25 de Fevereiro, 

entrou em vigor, em 31 de Outubro de 1999, o PNN com a sua actual estrutura e 

princípios de gestão.   

3. A completa liberalização das telecomunicações e os desenvolvimentos tecnológicos e 

de mercado que lhe sucederam, tornam necessária a reavaliação, e sobretudo, 

precisão, dos critérios usados na atribuição dos recursos de numeração e das regras 

que asseguram a equidade na sua utilização. 

4. A Revisão 99 e a correspondente transposição em curso para a regulamentação 

nacional estabelecendo o regime aplicável às redes e serviços de comunicações 

electrónicas, tornam oportuna a presente consulta sobre a análise dos serviços 

acomodados ou a acomodar no PNN e o modo como se lhes acede.  

5. Adicionalmente, o emergir de novos serviços disponíveis de forma horizontal sobre 

diversos tipos de plataformas e o movimento destas no sentido do protocolo IP, podem 

sugerir o uso de outras formas de endereçamento que devam ser analisadas como 

eventual alternativa ou complemento ao PNN.  

6. Neste quadro, o PNN surge como um instrumento estratégico do mercado das 

comunicações que deve ser aferido face a esse mesmo mercado e às suas 

tendências.  

7. Também, o utilizador, com a diversificação de serviços e prestadores que se lhe 

oferecem, deve dispor dos elementos ou meios que lhe permitam, em primeiro lugar a 
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comunicação extremo a extremo, em segundo lugar a informação suficiente e 

relevante, sobre esses serviços.    

8. O objectivo, agora como antes, é garantir um PNN estruturado e estável, onde os 

serviços sejam presentes ao utilizador de modo informativo, transparente e “amigável”, 

e, aos prestadores, de modo orientado para o mercado, não discriminatório e flexível. 

9. Para conseguir esse objectivo, pretende-se que o presente documento seja 

amplamente debatido. 

10. Esta consulta destina-se a todas as entidades licenciadas, autorizadas e registadas 

para prestar serviços de telecomunicações, bem como as associações sectoriais, as 

organizações de consumidores e de uma forma geral a todos os interessados, directa 

ou indirectamente. 

11. A ANACOM publicará os resultados da Consulta Pública e garante a reserva dos 

comentários que expressamente sejam considerados confidenciais pelos 

respondentes. 

12. A presente Consulta Pública não vincula a ANACOM à adopção de quaisquer 

soluções, ainda que referidas nas questões formuladas. 

13. As  observações e comentários podem ser apresentados até 16 de Julho de 2003, em 

papel, para a sede da ANACOM sita na Avª José Malhoa, nº 12, em Lisboa, ou em 

versão electrónica para pnn@anacom.pt. 

14. Foi também criada uma "página web" específica 

(http://www.anacom.pt/template15.jsp?categoryId=66030), contendo o documento em 

análise. 

 

Objectivo desta consulta  

15. A numeração, enquanto forma de acesso aos serviços de comunicações, é um 

elemento de grande influência sobre o mercado. Torna-se, por isso, necessário fazer o 

ponto da situação em que se está quanto ao seu uso correcto e recolher o parecer de 

todas as partes envolvidas, com três objectivos essenciais: 
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a. Acabar com eventuais práticas que distorçam esse mercado e criar 

oportunidades para que o mesmo se desenvolva; 

b. Alterar, afinar ou completar a caracterização dos serviços já disponíveis 

através do PNN e reflectir sobre a forma de proporcionar o acesso aos 

serviços emergentes de modo a estabelecer um rumo para a forma de os 

acomodar no PNN; 

c. Reformular os “Princípios e critérios para a atribuição e gestão dos recursos 

de numeração”, assegurando que os mesmos promovem a oferta de novos 

serviços, garantem a igualdade de acesso a todos os prestadores e 

defendem os legítimos interesses dos utilizadores, acautelando, 

designadamente, a adequada informação sobre as características e custos 

inerentes à utilização dos serviços.  

 

Enquadramento 

16. O PNN prevê o acesso a serviços de telecomunicações e o acesso a outros serviços 

que, não sendo de telecomunicações, se suportam nestes e exigem numeração 

própria. Esta diferenciação decorre da legislação em vigor, designadamente do 

Decreto-Lei nº290-B/99, de 30 de Julho que regula a exploração dos serviços de 

telecomunicações de uso público, e do Decreto-lei nº177/99, de 21 de Maio, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 95/2001, de 20 de Agosto, que 

estabelece o regime de acesso e o exercício da actividade de prestador de serviços de 

Audiotexto. 

17. A referida Lei n.º 95/2001 veio determinar que os prestadores de serviço de suporte 

devem garantir o barramento, sem quaisquer encargos, do acesso aos serviços de 

Audiotexto (com excepção para o Televoto), só podendo os mesmos ser activados, 

genérica ou selectivamente, após requerimento expresso efectuado nesse sentido 

pelos respectivos clientes. 

18. O novo regime regulamentar que decorre da transposição das Directivas comunitárias 

relativas às comunicações electrónicas, previsto para entrar em vigor em Julho deste 
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ano, mantém a distinção já existente entre serviços de telecomunicações e serviços de 

conteúdo, excluindo do seu âmbito de aplicação estes últimos. 

19. Não deixa, porém, de se lhes referir, quando reconhece a existência de entidades que, 

utilizando as redes ou serviços de comunicações electrónicas, têm direitos de 

utilização de números a ser concedidos através de procedimentos abertos, 

transparentes e não discriminatórios. 

20. Adicionalmente, as redes e os serviços são tratados no novo quadro de forma 

indistinta quanto à tecnologia utilizada. Em particular, o regime de acesso a recursos e 

ou serviços por outrem é estabelecido de forma transversal, sem privilegiar ou 

depreciar qualquer tipo de suporte tecnológico. 

21. Também a interoperabilidade de serviços é exigida como forma de garantir o serviço 

ao utilizador final e promover a concorrência dos mercados, em especial num contexto 

de convergência. 

22. O novo quadro estabelece ainda algumas regras fundamentais relativas à atribuição e 

utilização de recursos de numeração, deixando contudo na esfera dos Estados-

Membros  a resolução de algumas questões relevantes designadamente em matéria 

de duração e transmissibilidade dos respectivos direitos de utilização, bem como de 

imposição de taxas administrativas e de utilização daqueles recursos. 

 

Dos números no PNN 

23. O PNN tem na sua origem a recomendação E.164 da UIT-T (http://www.itu.int) – The 

international public telecommunication numbering plan – a qual consagra três 

elementos distintos na construção do plano internacional de numeração: determinada 

estrutura, comprimento máximo de 15 dígitos para os números que acomoda e 

carácter unívoco desses números. 

24. Esse carácter unívoco manifesta-se por corresponder a cada número um único 

interface utilizador-rede ou um indivíduo/empresa utilizando serviços de âmbito global 

específicos. Para além disso, têm os números funções de encaminhamento das 

chamadas e, em geral, de tarifação dos serviços, facilitando também a contabilidade 

entre operadores/prestadores. 
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25. O PNN, para viabilizar as comunicações internacionais tem que respeitar e ser 

consistente a nível nacional, com as regras definidas nessa recomendação. 

26. Assim, o PNN, tem o nível “2” e o nível “9” que identificam pontos de terminação das 

redes e os níveis “6”, ”7” e ”8” onde se identificam serviços. Os primeiros contêm em si 

a informação necessária ao encaminhamento da chamada e a relativa ao preço que 

lhe é aplicado, a cobrar ao assinante de onde a chamada é originada, os segundos 

exigem em muitos casos, a sua tradução nos números do primeiro tipo.  

 

Dos serviços no PNN 

27. Os serviços acomodados no PNN têm elementos caracterizadores próprios e 

distintivos, facilitando a aproximação do utilizador ao serviço. De entre os elementos 

caracterizadores, os quais podem existir isolada ou cumulativamente, que são visíveis 

aos utilizadores, assinalam-se dois: 

a. Acesso versus conteúdo 

Em termos “puros”, às telecomunicações compete o “acesso”. As 

telecomunicações mais que um fim em si mesmas, são um meio, um 

suporte, um acesso. E o seu preço deverá/poderá depender da qualidade, 

da fiabilidade, da rapidez, do débito ou de outros factores da ligação, ou do 

serviço, objectivos e mensuráveis. 

Já os serviços de conteúdo têm uma lógica de prestação completamente 

diferente. O seu valor para o utilizador é subjectivo – dependendo de 

factores  pessoais, como a apetência pelo tipo de informação transmitida, ou 

de factores psico-sociais, como a publicidade e a moda –, o seu custo 

geralmente elevado e o seu uso muitas vezes compulsivo ou transitório.  

Por consulta ao PNN 

(http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=2388) nota-se que no 

nível “6” há dos dois tipos de serviços: acesso para consulta ou depósito da 

caixa de correio de voz (600, 609 e 669) e a redes de dados (67), versus, 

conteúdo, para o Audiotexto (601, 607, 608, 646, 648). Nos outros níveis 

do PNN todos os serviços que lá estão identificados através de códigos 
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próprios são serviços de telecomunicações, pelo menos no conceito que 

presidiu à sua génese. 

b. Tarifa 

A informação quanto ao preço a pagar pela chamada para um número do 

PNN que se marque é uma informação valiosa para o utilizador. Num 

panorama de serviços múltiplos prestados por múltiplas entidades é do 

maior interesse e valor que o número contenha alguma indicação, que, 

mesmo não exacta, informe correctamente o utilizador quanto à “zona de 

preço” em que essa ligação vai ficar. 

Embora tendo em conta que a tendente “desestruturação” do número, a que 

a recente portabilidade ajudou, dificulta a transparência tarifária, é legítimo 

desejar que, na medida do possível, o PNN demarque “zonas de preço” 

claras para o utilizador garantindo a este alguma segurança no uso de 

certos números/gamas e reforçando-lhe as cautelas no uso de outros. 

28. Contudo, a prática tem mostrado a acomodação de serviços de conteúdo em códigos 

criados para serviços de acesso e o aparecimento de novos serviços, também de 

conteúdo (p.ex., SMS), um pouco por todo o PNN e à margem dele. 

29. Tal costume é lesivo, quer dos interesses dos utilizadores quando o tarifário sobe para 

valores muito acima dos valores típicos expectáveis para as comunicações de suporte, 

quer do próprio mercado, por poder introduzir distorções na concorrência. 

30. Torna-se então importante, a bem da clareza do PNN para o utilizador e da igualdade 

de condições para os prestadores, garantir a demarcação entre os serviços, 

caracterizando-os devidamente e responsabilizar os titulares de atribuições efectuadas 

pelo ICP-ANACOM  vis a vis as atribuições que esses próprios efectuam a outros. 

31. O modo como as entidades que oferecem os serviços de conteúdo se relacionam face 

às entidades que os suportam, poderá também, ou não, constituir elemento 

diferenciador, susceptível de ser usado para a caracterização do serviço e 

correspondente código no PNN. 

32. O PNN é também para acomodar novos serviços. A convergência do mundo das 

telecomunicações com o mundo das tecnologias da informação virá trazer serviços 
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emergentes, favorecendo o aparecimento de novos agentes do mercado e exigindo 

maior interoperabilidade para a sua oferta generalizada, especulando-se se o acesso 

virá a ser feito a partir de números do PNN, de nomes de domínio Internet ou ambos.  
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AS QUESTÕES 

Ao ICP-ANACOM têm chegado diversas perguntas, reclamações e pedidos que justificam 

a necessidade de clarificar alguns dos aspectos do PNN e, em particular, do seu uso pelos 

prestadores. No entanto, considerou-se também que seria importante conhecer as 

posições desses prestadores e avaliar os seus interesses quanto ao modo de o utilizar e 

de o fazer evoluir.  

O objectivo é, então, caracterizar melhor os serviços acomodados no PNN conferindo a 

este clareza, simplicidade e valor informativo para os utilizadores. Naturalmente que sendo 

o PNN um instrumento do mercado deve ser ele, também, um “facilitador” desse mesmo 

mercado, garantindo flexibilidade e coerência na introdução de novos códigos ou números 

para novos serviços. Mas o objectivo é, ainda, dotar o PNN de regras de utilização, 

complementando, para o efeito, os seus actuais critérios de atribuição e gestão, no sentido 

do seu uso se pautar pelas regras da sã concorrência, garantindo um tratamento equitativo 

e não discriminatório entre prestadores. 

É assim que, divididos por temas mas sem prejuízo de outros comentários que sobre esta 

matéria desejem fazer, propomos as seguintes questões: 

A – Níveis “2” e “9” 

A aproximação apresentada no ponto 18, na qual os números começados por 2 identificam 

exclusivamente pontos de terminação da rede, parece-nos que é ajustada ao que 

realmente se passa. De facto, tanto quanto é do nosso conhecimento, estão esses 

números a ser utilizados na identificação dos pontos de acesso da rede fixa, 

correspondendo o serviço por eles acedido ao serviço fixo de telefone (ou fax).  

Já, no entanto, os números do nível “9” nem sempre identificam pontos de acesso da rede 

móvel. Ora, o recente paradigma da neutralidade tecnológica reforçado agora pelo novo 

quadro regulamentar europeu para as redes e serviços de comunicações electrónicas, 

mais justificam a necessidade de “descolar” a prestação dos serviços do tipo de rede, 

plataforma de suporte, ou forma de acesso. 

Nestas condições, parece-nos desajustada e discriminatória a assimetria que existe na 

utilização das gamas de numeração atribuídas pelo ICP-ANACOM aos prestadores que 

oferecem o serviço telefónico fixo versus os que oferecem o serviço telefónico móvel. 
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Não percepcionamos motivos, para além das vantagens competitivas que tal prática 

confere a quem a usa, de nas gamas “91”, “93” e “96”, serem acomodados serviços 

conteúdo, do tipo Audiotexto, serviços de Redes Privativas, Chamada Grátis para o 

Chamador”, etc..  

É por isso nosso intuito, com a semelhança de enquadramento do serviço telefónico fixo e 

do serviço telefónico móvel, inclusivamente até quanto às obrigações de portabilidade de 

operador que sobre os respectivos prestadores impendem, que o modo de usar as 

respectivas gamas de numeração seja similar. 

 

 

1a.Que outros motivos podem ser invocados para justificar a acomodação de 
serviços que não o serviço telefónico móvel nas gamas “91”, “93” e “96”? 
(pergunta para os prestadores do serviço móvel terrestre) 

1b.Como vê este assunto? (pergunta para as outras entidades)  
2. Que serviços, aplicações, ou “facilidades” de serviço que requeiram 

numeração, para além dos serviços telefónicos mencionados, considera com 
fundamento para serem acomodados nos respectivos níveis onde esses 
serviços são prestados (“2” e “9”)? Porquê? 

3. Que serviços podem/devem ser prioritariamente removidos? 
4. Quanto tempo considera razoável para a migração desses serviços para outras 

gamas do PNN? 
5. Que medidas preconizaria fossem tidas em conta pelo ICP-ANACOM?  

 

 

B – Códigos “800”, ”808”, ”809”, “707”, “708” 

De entre as gamas do PNN destacadas para serviços de telecomunicações que não o 

serviço telefónico (fixo ou móvel), há a referir, pelo seu valor para o utilizador, pela 

importância do tráfego que gera para os prestadores, e, até, pela “antiguidade” da sua 

presença no mercado, o serviço “Chamadas Grátis para o Chamador”.  

Contudo, os números “800” foram secundados pelos ”808”, ”809”, “707” e “708”, todos eles 

disponibilizados a partir da mesma base tecnológica. A característica fundamental dos 
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serviços nestes números é a de permitir o acesso, sempre na mesma forma e com o 

mesmo custo, através da marcação de um número lógico único, de qualquer ponto do país 

para um número físico, escolhido em geral de entre vários pelo cliente, de acordo com 

critérios por ele predefinidos para o atendimento (local, dia, hora, etc.). O cliente – o que 

contratualiza o serviço 800, 808,...ao seu prestador de telecomunicações – é tipicamente 

uma empresa que tem nesses números os seus serviços de atendimento ao público.    

Para os números “800” e ”808” há, pode-se considerar, um normativo tarifário a aplicar às 

chamadas, para o assinante originador. Contudo, os outros números não têm tecto máximo 

fixado. Na sua génese, tratando-se de números/serviços em que há uma partilha do 
custo da ligação entre o originador e o destinatário da chamada, a divisão fazia-se desde 

o custo zero para o originador até ao custo zero para o destinatário. 

No entanto, temos conhecido casos em que o cliente desses números é uma empresa que 

explora serviços de conteúdos e reparte os ganhos das chamadas com o prestador 
que lhe dá o acesso. Já não se está aqui na presença de partilha de custos, mas de 
partilha de receitas. 

Com efeito, reclamações de utilizadores têm chegado ao ICP-ANACOM evidenciando a 

oferta de serviços do tipo Audiotexto nas gamas “707” e “708”. As suas queixas assentam 

no facto de terem sido confrontados com facturas de serviços telefónicos inesperadamente 

elevadas, porque efectuaram chamadas para tipos de serviços que, supostamente, eles 

julgavam barrados pelo prestador de suporte.  

Existindo gamas de numeração e uma regulamentação específica para serviços Audiotexto 

(ver parte “C”) em que é obrigatório o barramento desses mesmos serviços a todos os 

clientes que não derem ao seu prestador de suporte indicação em contrário, a prestação 

de Audiotexto nas gamas “707” e “708” configura uma situação de não transparência, 

geradora de confusão nos utilizadores e violadora da actual legislação. 

Esta não transparência é também causadora de distorções no mercado, ao dar azo a  

discriminação entre os prestadores, quer de Audiotexto, quer de suporte. 

A criação de medidas que impeçam ou desincentivem este tipo de práticas mostra-se 

essencial. Se tal não for feito corre-se o risco, com todos os inconvenientes para o 

mercado, de o utilizador adoptar comportamentos mais retraídos no estabelecimento de 
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chamadas para o “809”, “707” e “708”, por verificar que estes códigos “encobrem” serviços 

do tipo do Audiotexto. 

Assim, uma vez que os serviços nestas gamas não dependem, pela sua natureza – o 
acesso – de qualquer tipo de conteúdo, nem é a sua qualidade, pelo menos no actual 

momento tecnológico, aspecto com variação significativa nas diversas ofertas no mercado, 

parece-nos que será razoável estabelecer um preço máximo a pagar pelo originador da 

chamada. 

Sem deixar de reconhecer o valor de serviços informativos ou de apoio ao público que 

poderão ser disponibilizados por via de códigos próprios no “809”, “707” e “708”, parece-

nos fundamental que se “separem as águas” nesta matéria.  

Para isso haverá que identificar, se existirem, os elementos que poderão constituir a 

diferença entre esses serviços (muitas vezes chamados indiscriminadamente call centres) 

e os serviços de Audiotexto acomodados em gamas próprias do PNN e com legislação 

própria a ser cumprida.  

 

 

1. Como avalia a existência da imposição de um tecto tarifário para o assinante 
originador, para as chamadas para estes números, variável consoante o 
código de acesso? Que valores (tarifas) proporia para cada um dos códigos de 
momento disponíveis?  

2. Que outras formas considera viáveis que desincentivem o uso do “809”, “707” 
e “708” para serviços Audiotexto? 

3. Adicionalmente, que medidas específicas proporia para assegurar uma mais 
efectiva informação dos consumidores sobre os custos inerentes à utilização 
destes serviços? 

4. Considera que é do interesse do mercado e do utilizador existirem serviços 
“call centre” nesta “área” do PNN? Quais são as diferenças que vê entre eles e 
os serviços de Audiotexto? Que preconizaria? 

5. Considera que a existência de uma partilha de receitas entre o cliente do 
serviço (o chamado) e o prestador do serviço telefónico, pode constituir 
elemento de caracterização do serviço? Que vantagens e desvantagens vê 
nessa aproximação? 
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6. Que razões ou dificuldades poderão estar na base da acomodação de serviços 
de conteúdo no “809”, “707” e “708” em vez de serem usadas as gamas do 
Audiotexto? Que medidas preconizaria?   

 

 

Outra questão prende-se com o sub-nível “8008” onde são acomodados os serviços que 

envolvem chamadas internacionais grátis para o chamador e o “País Directo”.  

O primeiro serviço é caracterizado por permitir chamadas originadas num país e 

destinadas a clientes “Freephone” noutro país, aos quais compete pagar as chamadas. Por 

vezes, o acesso a esses números é resguardado através de password ou “chave”. 

O “País Directo” consiste no acesso grátis, com atendimento via operadora (manual), a um 

prestador de serviços de telecomunicações, para estabelecimento de uma ligação 

internacional a pagar no destino de um determinado país. Porém, o serviço tem uma 

variante cada vez mais comum, apresentando-se numa forma automática, interactiva, em 

que o utilizador se identifica na base de um número de cartão e password, na forma pré-

pago ou pós-pago. 

Muitas vezes o originador da chamada é, assim, um cliente “cartão virtual”, que pré-pago 

ou pós-pago terá, em rigor de pagar a chamada.  

Se do ponto de vista “histórico” e operacional esta situação é compreensível, torna-se 

oportuno reavaliar se do ponto de vista do mercado e dos utilizadores é necessário ou 

conveniente que se confine o “8008”, como sub-gama do “800”, ao acesso a serviços, só e 

genuinamente, gratuitos para o originador. 

Neste contexto, tem relevância referir o serviço “Cartão Virtual de Chamadas” acomodado 

no PNN com o código “882” e que é caracterizado por associar o acesso a serviços 

telefónicos com mobilidade e uma forma diferenciada de facturação e cobrança. 

 

 

7. Considera que os serviços acomodados no “8008” devem ser genuinamente  
gratuitos para o originador? Ou podem permanecer coexistindo as duas 
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formas de acesso – gratuito ou por cartão?   
8. Como diferencia ou caracteriza por contraponto aos que estão no “882”, os 

serviços no “8008” que são também de cartão virtual (pré-pago ou pós-pago)? 
 

 

C – Códigos “67”, “601”, “607”, “608”, ”646”, ”648”  

A adesão dos utilizadores à Sociedade de Informação tem vindo a concretizar-se a partir 

de ofertas diversas por parte dos respectivos prestadores de telecomunicações. 

Os serviços de acesso a redes de dados por dial-up são identificados no PNN na gama 

“67”. Aqui se poderão jogar vários factores de distinção entre esses acessos, entre os 

quais, o débito que a ligação permite.  

Este acesso conduz em muitos casos à rede Internet e aos múltiplos serviços que ela 

proporciona. Mas por vezes é também o prestador do acesso quem fornece serviços de 

conteúdo, portais, ou outros. Ou ainda, outras vezes, quer o prestador utilizar recursos 

próprios de numeração para disponibilizar, a partir dos meios físicos de outros prestadores, 

os seus serviços de conteúdo. 

Não se referem aqui as situações, algumas de pura fraude e de difícil controlo, em que o 

utilizador não é convenientemente avisado, ou não é avisado de todo, e que atiram a 

comunicação para valores por vezes exorbitantes.  

Todavia, parece que se está na presença de um código de acesso a serviços – 67 – com a 

dupla significação: de acesso à Internet e a serviços conteúdo. 

Quanto aos serviços de Audiotexto, são os mesmos acomodados em cinco códigos 

distintos de acordo com o tipo de conteúdo (601, 607, 608, 646, 648) e a sua prestação 

regulamentada, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 177/99 de 21 de Maio, alterado pela 

Lei n.º 95/2001, de 20 de Agosto, sendo que esta determina o barramento (com excepção 

do 607) a todos os assinantes que não tenham, explicitamente, solicitado o acesso a esses 

códigos. 
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Por outro lado, esta legislação é específica para conteúdos sobre serviço telefónico, dando 

margem a diferentes interpretações quanto a serviços de conteúdo sobre outros tipos de 

serviço de suporte.  

Neste contexto, referem-se os serviços de mensagens curtas – SMS (Short Message 

Service) que tanto têm animado o mercado de telecomunicações e que se prevê se 

estendam em breve aos utilizadores das redes fixas. Por via SMS, e para números livres, 

“avulsos”, do PNN, definidos arbitrariamente pelos operadores móveis e publicitados pelos 

media, têm vindo a ser oferecidos serviços de conteúdo ao público, por um preço superior 

ao normalmente praticado para as mensagens SMS entre utilizadores, parecendo constituir 

um valor acrescentado para o mercado em geral e para os operadores móveis e 

prestadores de SMS em particular. 

Aliás é de prever o aparecimento de mais e variados conteúdos, quer de SMS quer de 

MMS, tornando necessária a existência de alguma “disciplina” que facilite a compreensão 

do utilizador. Será, assim, de avaliar até que ponto é interessante os números para acesso 

a estes serviços disporem em si mesmos da informação sobre a natureza/tipo do conteúdo 

oferecido (ex.: votação; escolha de logotipos, jogos, etc.; destinado a adultos). E, nestas 

condições, será ainda necessário definir que meios podem/devem ser oferecidos ao 

utilizador para este se proteger (tipos de barramento) de determinados conteúdos ou 

tarifas mais elevadas. 

Adicionalmente ou em alternativa, uma forma de caracterização com um maior enfoque na 

tarifa e uma correspondente e cabal informação ao público sobre os valores praticados, 

poderá ser encarada como preferível por operadores de suporte, prestadores de conteúdos 

e utilizadores.   

Em todo o caso, será desejável que a lógica por detrás da delimitação de serviços 

conteúdo e a forma como podem ser oferecidos e acedidos pelo PNN seja consistente, 

garantindo o devido enquadramento para todos eles e evitando omissões e ambiguidades 

quanto a questões de caracterização, âmbito ou regulamentação aplicável. 

 

 

1. Como vê a situação dos prestadores de acesso à Internet versus os 
fornecedores de conteúdos que pretendem recursos próprios de numeração 
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na mesma gama? 
2. Que medidas preconizaria, no quadro do PNN, que estimulassem, por um lado, 

o acesso à Internet, mas que garantissem, por outro, a defesa dos interesses 
dos consumidores? 

3. Considera que a tarifa é elemento suficiente para caracterizar os serviços de 
conteúdo (incluir SMS, MMS, Internet), seriando-os através de diferentes 
códigos, no PNN? Porquê? Quais as vantagens e inconvenientes que vê nessa 
aproximação? Que patamares tarifários proporia?  

4. Que outros elementos poderão ser usados para tipificar os serviços conteúdo 
(SMS, MMS, Internet)?  

5. Considera necessário que todos os operadores de suporte ofereçam aos 
utilizadores, mediante pedido expresso, a possibilidade de barramento no 
acesso aos serviços conteúdo (SMS, MMS, Internet)? Em caso afirmativo, deve 
esse barramento ser genérico ou selectivo (código a código)?  

6. Que outras medidas podem ser implementadas e por quem, para garantir a 
adequada informação aos utilizadores dos serviços conteúdo?   

7. No âmbito dos códigos atribuídos ao Audiotexto, que comentários tem? 
8. Que gama de códigos considera mais indicada para os serviços conteúdo, 

sobre SMS ou MMS?  
 

 

D – Os novos serviços 

A livre concorrência nas telecomunicações com a oferta dos serviços telefónicos por 

múltiplos prestadores, bem como os desenvolvimentos tecnológicos das redes no sentido 

do IP, aproximando o mundo das telecomunicações do mundo da Internet, têm vindo a 

reduzir o retorno no negócio dos tradicionais serviços de voz, gerando a necessidade de 

criar novos serviços ou aplicações atraentes para o utilizador. 

Adicionalmente, um regime regulatório de redes abertas e máxima interoperabilidade de 

serviços, conjugado com redes cada vez menos verticais e mais estruturadas, e, a 

tendência de os serviços apresentarem modelos de oferta mais estratificados – novas 

cadeias de valor – cria também oportunidades para o aparecimento de novos actores 

interessados na oferta de novos serviços no sector das comunicações.   
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Exemplo actual é o lançamento de novos serviços sobre plataformas GPRS e 

proximamente os serviços 3ª geração. Entre estes haverá serviços multimedia oferecidos 

sobre IP que podem usar nomes da Internet em vez de números.  

E aqui é oportuno referir o ENUM (Telephone Number Mapping) protocolo que permite o 

mapeamento de números de telefone com nomes de domínio da Internet, consistindo num 

produto da convergência dessas duas formas de endereçamento. O ENUM propiciará o 

surgimento de novos serviços, indo ser objecto de uma consulta pública própria, a lançar 

proximamente pelo ICP-ANACOM.  

 

 

1. Como vê o mercado dos serviços emergentes em termos de recursos de 
numeração? Ou de uso de nomes Internet? 

2. Prevê para eles a necessidade de novas gamas ou códigos de numeração do 
PNN? 

3. No quadro do PNN que medidas poderão promover a oferta de novos 
serviços?  

 

 

E – Os números curtos 

Os princípios e critérios para a atribuição e condições para a utilização de recursos de 

numeração no nível “1”(http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=2435) publicados 

em 1999 estabelecem algumas condições que têm balizado a oferta de serviços nesta 

gama. 

À semelhança das outras gamas, também aqui nem sempre os números têm vindo a ser 

utilizados de acordo com o espírito ou a forma do que foi definido. Só que sendo estes 

números particularmente escassos, mas também particularmente apetecíveis, a disciplina 

no seu uso deverá ser mais cuidada.   

Assim, embora todos os números do nível "1" do PNN devessem ser de acesso nacional 

(excepto os da série 12), entendendo-se por isso o seu acesso a partir de qualquer 
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terminal, tem-se verificado que nem sempre tal acontece, mesmo para números de grande 

interesse social ou público.  

Adicionalmente, os motivos que levaram à acomodação de determinados serviços nesta 

gama (ex: telegramas telefonados, gama 15) deverão ser reavaliados quanto ao efectivo 

interesse de tal ocupação.  

Também, a ANACOM ao recomendar aos prestadores com rede de acesso a acomodação 

dos seus serviços internos na gama 12, fê-lo na perspectiva de que deveriam os mesmos 

cingir-se a “verdadeiros” serviços internos, como p.ex., aqueles que estão adstritos ao 

equipamento terminal do cliente, para apoio a facilidades de serviço. Não nos parece 

adequado que sejam acomodados nessa gama serviços com potencial interesse para o 

público em geral, sob risco de se distorcer ou condicionar o mercado, privilegiando ou 

impedindo utilizadores de ofertas de serviços do interesse geral. Poderá estar neste caso a 

prestação de serviços de natureza informativa (ex. 12118 da PT Comunicações).  

Até agora têm sido atribuídos os números na gama 18, "Serviços informativos - outras 

listas", a prestadores do serviço telefónico, fixo ou móvel. Parece-nos, contudo, de 

auscultar o mercado sobre o eventual interesse em estender o âmbito da sua utilização a 

todos os prestadores de telecomunicações, não reservando em exclusivo aos prestadores 

de serviços telefónicos o direito de prestar serviços de listas telefónicas, em números 

curtos. 

Por outro lado, há números curtos que, fora do quadro do PNN, têm vindo a ser utilizados 

para a prestação de serviços de informações associados a telecomunicações (171, 172, 

177, 179) ou até de serviços de conteúdo para o público em geral (ex.: 3XXX e 4XXX para 

votações em SMS).  

Constata-se também que alguns operadores têm aumentado sistematicamente os preços 

no acesso aos números que exploram (mais especificamente, das gamas de numeração 

18xy e 16xyz), admitindo-se que tal possa estar relacionado com a prestação de serviços 

diferentes dos previstos para aqueles números. 

Reconhecendo então, a necessidade de clarificar alguns aspectos na utilização dos 

números curtos, parece-nos oportuno recolher opiniões sobre o assunto. 
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1. De que modo vê a utilização que tem vindo a ser feita da gama “1”, quer em 
termos dos serviços que estão nessa gama acomodados, quer em termos do 
direito ao acesso a partir de qualquer terminal (excepto números da gama 
“12”)? Que preconizaria? 

2.  Vê interesse em manter-se a gama “12” – números internos – nos termos 
actuais?  

3. Como vê a prestação de serviços potencialmente interessantes para a 
generalidade do público sobre um recurso de numeração destinado a serviços 
internos? 

4. Vê interesse em manter-se a gama 15 – telegramas telefonados? 
5. Como vê estender-se a oferta dos serviços de directoria na gama 18xy a todos 

os prestadores de serviços de telecomunicações (e não apenas aos 
prestadores de serviço telefónico como actualmente)? Que condições 
considera necessárias serem garantidas?  

6. Como vê a integração dos números 171, 172, 177 e 179 no PNN? 
7. Como vê a utilização de números curtos noutra gama do PNN? Que razões vê 

em tal? Que critérios recomendaria? 
8. Que motivos podem justificar que os actuais serviços de conteúdo SMS sejam 

acedidos por números curtos?  
9. De que modo vê a relação entre serviços prestados através de números curtos 

e os preços aplicáveis aos mesmos?  
10. Como vê a existência de um tecto tarifário para os serviços no nível “1”, em 

particular, os que estão acomodados no 18xy e 16xyz? Que valor proporia?   
 

 

F - Interoperabilidade  

Por princípio, num mercado aberto e competitivo, todos os números do PNN (excepto, no 

actual conceito, os da gama 12) deverão ser susceptíveis de acesso a todos os 

utilizadores, desde que tal seja da sua vontade. Entende-se aqui que os serviços 

“Chamada grátis para o chamador” podem ser inacessíveis por vontade do assinante 

chamado e que os serviços de Audiotexto são barrados por defeito no quadro da Lei nº 

95/2001 de 20 de Agosto, numa óptica de defesa do consumidor. 
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Contudo, regista-se que muitos números do PNN são inacessíveis a muitos outros 

números do PNN. Esta prática decorre, geralmente, da inexistência de acordo comercial de 

interligação entre os operadores/prestadores em condições de o efectuar.  

Mas aqui haverá que distinguir entre o acesso extremo a extremo, concretizado na 

capacidade de estabelecer uma comunicação entre assinantes ou clientes de serviços 

identificados por números, e, o acesso a serviços prestados por determinado prestador, 

identificados também por números ou códigos, por vezes restringido em resultado de 

opções estratégicas e comercias de integração vertical de serviços ou ofertas “em pacote”. 

Exemplo particular deste segundo tipo de situação existe em diversos serviços de operador 

da gama “1” – telegramas telefonados, serviços informativos e de apoio ao cliente –, onde 

o acesso não é garantido a todos os utilizadores (pontos terminais da rede).  

 

 

1. Como vê a questão da interoperabilidade dos números do PNN em geral e do 
nível “1”em particular, para o mercado e para os utilizadores? 

2. Que medidas preconizaria? 
 

 

Com excepções pouco significativas, a prestação dos serviços de telecomunicações tem 

sido detida pelos próprios operadores que, talvez por concorrerem num mercado pequeno, 

têm apresentado ofertas globais, pouco segmentadas e pouco diversificadas entre si. 

No entanto, há que prever a evolução do mercado no sentido de uma maior 

concorrencialidade, com o aparecimento de novas entidades fornecedoras de serviços, 

mas que uma inexistente ou parcial interoperabilidade entre prestadores de serviços de 

telecomunicações pode constranger. Exemplo actual disto é a prestação de serviços 

conteúdo SMS, para os quais não existe interoperabilidade entre os prestadores de 

telecomunicações que os suportam, dificultando a oferta deste tipo de serviços por outra 

entidade que se pretenda posicionar neste mercado. 
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3. Vê necessidade de fazer garantir a interoperabilidade de serviços com vista à 
promoção de maior concorrência nos mercados de serviços de conteúdo?  

4. Que casos concretos devem ser considerados? 
5. Que medidas preconizaria? 

 

  

G – Direitos de utilização dos números 

Como já referido (ponto 16.), o novo quadro regulamentar estabelece algumas regras 

relativas à atribuição dos recursos de numeração, mas deixa aos Estados-Membros a 

definição de determinados aspectos, designadamente, os que são associados à aplicação 

de taxas administrativas pela atribuição e utilização de números e códigos, bem como os 

que são relativos à transmissão dos direitos de utilização. 

No quadro actual dos “Princípios e critérios para a gestão e atribuição dos recursos de 

numeração”, as condições associadas à atribuição destes recursos são bastante restritivas 

quanto à transferência ou comercialização dos mesmos. Torna-se, assim, oportuno, avaliar 

agora o eventual interesse de dispor desta possibilidade. 

 

 
1. Como vê a taxação dos recursos de numeração e a existência, no PNN, de 

números ou códigos de valor económico excepcional, cuja atribuição poderá 
estar sujeita a procedimentos de selecção concorrenciais, nomeadamente 
concurso ou leilão? 

2. Como vê a possibilidade de transmissão dos direitos de utilização de números 
e códigos e respectivos termos e condições? 

3. Como vê a questão da atribuição directa de recursos de numeração a clientes 
finais (redes privativas, números pessoais, números grátis para o originador, 
etc.)? Que benefícios ou constrangimentos considera existirem? 

 

H – Trabalho futuro 
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É um balanço por vezes difícil acolher no PNN princípios de rigor e, simultaneamente, de 

flexibilidade. O nosso objectivo em estabelecer critérios claros pressupõe que elejamos os 

elementos que permitam a caracterização dos serviços acomodados no PNN, quer sejam 

de telecomunicações ou não. Os resultados desta consulta permitirão, por certo, que o 

ICP-ANACOM melhore as actuais regras e critérios para a gestão da numeração no 

sentido da satisfação do mercado – prestadores e utilizadores.  

Contudo, haverá opiniões opostas a consensualizar, aspectos da caracterização dos 

serviços a afinar, prazos de migração a estabelecer, novos códigos e sua estrutura a 

definir. Nestas condições, desejamos saber: 

    

 

1. Como vê a criação de um grupo de trabalho “aberto”, para, na base dos 
resultados desta consulta, prosseguir com os trabalhos nesta área? 

2. Existindo esse grupo de trabalho “aberto”, como vê a sua constituição? E 
como vê a sua participação nele? 
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