
Custos de Mudança de Prestador de 
Serviços de Comunicações 
Eletrónicas Faturados 
Conjuntamente

Julho 2017



Agenda

•Objetivos

•Enquadramento

•Estudo do lado da Procura

•Estudo do lado da Oferta

•Principais conclusões / Linhas orientadoras



Estudo sobre Custos de Mudança de Prestador de Serviços de Comunicações Eletrónicas 
Faturados Conjuntamente

• Breve enquadramento sobre as principais tendências verificadas no setor das 
comunicações eletrónicas;

• Identificar os principais resultados de inquéritos realizados à mudança de prestador de 
serviços de comunicações eletrónicas;

• Apresentar uma síntese do quadro regulamentar que rege a mudança de prestador de 
serviços no setor das comunicações eletrónicas, em Portugal e noutros países, assim 
como o impacto que essa mudança de prestador terá na necessidade de intervenção 
regulatória;

• Analisar a estratégia por parte dos principais intervenientes no setor das comunicações 
eletrónicas, face ao processo de mudança de prestador, identificando os vários eixos de 
atuação e posicionamento no mercado;

• Explorar e compreender as opiniões e perceções dos responsáveis pela mudança ou 
não de serviços de comunicações electrónicas

Objetivos
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Definição de serviços faturados conjuntamente

São todos os serviços presentes numa fatura única estejam eles inseridos em 
pacote ou não. 



Enquadramento



Estudo sobre Custos de Mudança de Prestador de Serviços de Comunicações Eletrónicas 
Faturados Conjuntamente

Enquadramento Concetual

Fonte: Comissão Europeia, http://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2016/08/Telecoms-framework-review-impact-assessment.pdf

OFERTA: 

 Maior Receita por 
consumidor

 Redução dos Custos 
fixos

 Criação de barreiras  à 
mudança de prestador

PROCURA: 

 Simplicidade

 Redução do preço total a 
pagar

CIRCUNSTÂNCIAS: 

 Maior largura da banda

 Convergência de 
tecnologia e redes

TENDÊNCIA: 
Oferta de serviços em 

pacote
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Enquadramento Concetual

2009                      2015

UE: 38%           50%
PT:  33%           70%  (86% em 2016)

Penetração dos Serviços:

• STF/STM
94%               98%

• SAIF
47%                65%

• SAIM
23%                52%

• Chamadas VOIP
29%  36%

Fonte: Comissão Europeia, 2016
Fonte: Barómetro das Comunicações da CE , 2014

Adoção de serviços em pacote
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Enquadramento Concetual

Mudança de prestador – Frequência de Mudança de serviços

45% 44% 43%
37%

26%

64%

37%

61% 62%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Serviços
em pacote

STM SAIF STF STVS*

UE28

Portugal
Portugal destaca – se, exceto para STM

Mudança de prestador de serviço pelo menos uma vez 
(% de alojamentos)

Mudança de prestador – Nível de dificuldade sentido na última mudança de prestador de 
serviço

• Fácil ou Muito Fácil
PT 74%              76% 

• Difícil ou Muito Difícil 
20%             15% 

Mudança de prestador – nunca mudaram nem ponderavam mudar
75%               69%

Fonte: Barómetro das Comunicações da CE , 2014

Fonte: Barómetro das Comunicações da CE , 2014

Fonte: Barómetro das Comunicações da CE , 2014



Estudo do lado da procura
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Caraterização da população alvo

78,6% dos principais responsáveis pela decisão de contratação dos serviços de
comunicações eletrónicas encontram-se na faixa etária compreendida entre os
26 e os 64 anos

Até 25 ano s

Entre  26 e  44 ano s

Entre  45 e  64 ano s

65 ano s  o u mais

NS/NR

3 740 1 215 1 611 621

0 .9% 0.3% 1.2% 0.8%

Base  amost ra l

44 .8%

2.6%

32 .7%

1.8%

30 .8%

2.2%

37.8%

3.3%

45.9% 46 .0% 47.6%

30 .3%

17.9% 21.1% 11.3% 20 .9%

Ponderaram mudar mas 
não mudaram

Global Não ponderaram mudar 
nem mudaram

Mudaram de 
prestador

No rte

Centro

Lis bo a

Alente jo

Algarve

Aço res

Madeira

Base  amost ra l 3 740 612 1 222 1 906

33 .1% 37.9% 31.7% 32 .2%

30 .4%

7.5% 8.8% 7.1% 7.3%

2.0%

2.2% 1.7% 1.8% 2.5%

1.5% 1.4% 2.6%

5.1% 4.3%

22 .5% 22 .3% 25.5% 20 .8%

28 .3% 23 .7% 27.4%

4.5% 4.0%

Ponderaram mudar 
mas não mudaramGlobal

Não ponderaram mudar 
nem mudaram

Mudaram de 
prestador

Base  amost ra l 607 1 201

8 .2%

36 .2%Ens ino  s uperio r

8 .6%

13 .7% 13 .6% 17.1%

9.1%

16 .6% 16 .2% 14 .4% 18 .1%

8.8% 8.0%

3 697 1 889

Ens ino  s ecundário 27.8%28 .9% 29 .7% 30 .4%

30 .6% 31.4% 26 .9%

Até ao  1º c ic lo  do  E.B.

2º c ic lo  do  E.B.

3º c ic lo  do  E.B.

Ponderaram mudar mas 
não mudaramGlobal

Mudaram de 
prestador

Não ponderaram mudar 
nem mudaram

Base  amost ra l 6123 740 1 9061 222

NS/NR

0.0%

1.0%

8.9%

0.0%

0.4%

Conta p róp ria

Conta de outrem

Desempregado

Estudante

3 .1% 3.4%Sem atividade (Doméstico )

Refo rmado

Outra s ituação

8 .6% 8.3%

53 .9%

0.0%

1.4%

0.8%

53 .2%

1.3%

61.9%

0.9%

1.0%

0.6%

1.9% 3.8%

6.8% 9.7%

10 .2%

23 .5% 24 .5% 16 .9% 27.2%

8.4%

0.0%

49 .3%

9.0%

Ponderaram mudar mas 
não mudaramGlobal

Mudaram de 
prestador

Não ponderaram mudar 
nem mudaramClasse etária RegiãoNível de ensino Situação profissional

Agregado
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Situação de Mudança de prestador

Cerca de metade dos indivíduos não ponderaram mudar nem mudaram de 
prestador de serviço nos últimos 24 meses
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Tipologia de serviços contratados

Mais de 40% da população possui um 
pacote com quatro serviços, 1/3 um 
pacote com três serviços fixos

Base  amost ra l 3 740

3P Fixo  (TV, VF e IF) 33 .8%

4P (4  serviços) 42 .2%

5P (5 serviços) 14 .7%

Restantes 9 .4%

Global

Os serviços adquiridos 
não se alteram de 
acordo com a situação 
na mudança de 
prestador.

3 740 612 1 222 1 906Base  amost ra l

Serviço  telefónico  móvel

97.0%

96 .0%

99 .2%

19 .0%

96 .7%

96 .0%

99 .4%

21.4%

56 .7%54 .9%

93 .2%

99 .4%

19 .4%

55.4%

97.2% 97.6%

90 .5%

99 .4%

18 .4%

54 .7%

Televisão  paga

Internet  fixa

Telefone fixo

Banda larga móvel

Ponderaram mudar 
mas não mudaramGlobal

Mudaram de 
prestador

Não ponderaram mudar 
nem mudaram
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Mudança de 
prestador

Barreiras à 
mudança

Motivos 
para não 

mudar

• Preço
• Fidelização

Obstáculos 
na 

mudança

Novo Prestador

Não mudei nem 
ponderei mudar

51%

Ponderei mudar 
mas não mudei

31%
Mudei 18%

Prestador atual

• Satisfação com serviço
• Qualidade do serviço • Sem obstáculos

• Dificuldades burocráticas

Dificuldade 
processo de 

mudança (5,4)

Influência na decisão
(7,0)Dificuldade Cancelamento

(6,1) Dificuldade Adesão
(4,3)Serviços mais 

valorizados
(IF e TV)
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Motivos de mudança de prestador

Preços competitivos do novo prestador e pacote geral mais atrativo são os principais 
motivos para mudança de prestador

67,2%

15,1%

9,5%

7,7%

6,9%

5,5%

4,5%

16,3%

6,8%

59,7%

17,2%

14,5%

9,4%

9,6%

6,3%

5,3%

18,5%

2,3%

73,6%

15,3%

12,3%

6,2%

9,6%

6,5%

6,8%

19,2%

1,7%

66,0%

14,1%

6,0%

8,0%

4,3%

4,7%

2,8%

13,8%

11,5%

Preços mais competitivos do novo prestador

Pacote geral mais atrativo

Maior cobertura geográfica da rede

Falhas no serviço

Melhor cobertura geográfica da rede

Mau atendimento/Apoio ao cliente

Melhor cobertura geográfica de internet wireless

Outros

NS/NR

Global

Mudaram

Ponderaram mudar mas não mudaram

Não mudaram
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Obstáculos à mudança de prestador

A experiência daqueles que mudaram de prestador é positiva, uma vez que a grande maioria alega 
não ter tido obstáculos no processo, principalmente para os clientes Vodafone. Os que ponderaram 
mudar mas não o fizeram referem essencialmente o preço e a fidelização como principais obstáculos.

48,4%

17,1%

11,1%

7,3%

3,5%

13,7%

3,5%

43,0%

20,0%

14,7%

9,3%

1,7%

11,8%

4,7%

46,1%

19,9%

8,7%

6,9%

4,3%

17,0%

3,8%

56,2%

9,8%

11,7%

6,6%

3,7%

9,9%

2,1%

Não houve obstáculos

Dificuldades burocráticas

Fidelização

Problemas técnicos

Portabilidade

Outros

Não sabe/Não responde

Mudaram MEO NOS Vodafone

27,3%

23,5%

10,0%

9,5%

5,7%

4,2%

3,4%

2,2%

2,1%

16,1%

1,7%

25,1%

24,2%

8,8%

10,1%

6,5%

5,1%

4,0%

0,8%

2,7%

16,9%

1,1%

27,7%

22,3%

9,5%

7,2%

6,4%

3,2%

3,5%

3,8%

1,6%

15,5%

2,6%

39,4%

24,3%

12,2%

13,5%

0,0%

0,0%

0,5%

0,5%

1,2%

18,2%

0,0%

Preço

Fidelização

Melhor oferta/opção

Qualidade de serviço

Falta de cobertura de rede

Falta de fibra ótica

Falta de tempo

Satisfação atual

Dificuldades em cancelar contrato

Outros

Não sabe/Não responde

Ponderaram mudar mas não mudaram MEO NOS Vodafone

Mudaram Ponderaram mudar mas não mudaram



Estudo sobre Custos de Mudança de Prestador de Serviços de Comunicações Eletrónicas 
Faturados Conjuntamente

Motivos para não mudar de prestador

A satisfação atual assim como a qualidade do serviço destacam-se como motivos para não mudarem 
nem ponderarem mudar de prestador.

Não mudaram nem ponderaram mudar

38,5%

26,9%

12,4%

11,9%

3,6%

3,0%

11,6%

0,7%

37,3%

24,7%

6,9%

12,8%

4,4%

4,8%

14,9%

0,6%

42,3%

25,3%

10,5%

11,5%

3,8%

2,5%

10,7%

0,7%

35,7%

35,1%

29,8%

10,0%

1,9%

0,1%

5,7%

0,5%

Satisfação atual

Qualidade de serviço

Preço

Fidelização

Falta de tempo/Relutância em mudar

Falta de alternativa

Outros

Não sabe/Não responde

Não mudaram MEO NOS Vodafone
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Importância dos motivos de mudança …

Cobertura geográfica, dupla faturação e despesas face ao período de fidelização os 
motivos mais valorizados
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Importância dos serviços na mudança

A internet fixa e televisão apresentam-se como sendo os serviços mais determinantes na 
decisão de mudança

Base  amost ra l 1 222

14 .9%

STVS

15.9%

15.9%

12 .9% 14 .3%

0.6%

15.3%

29 .7%

13 .9%

Pen ou router BLM

37.8% 35.7% 29 .0%32 .7%

1.2%

30 .2% 32 .4%31.2%

0.8% 0.5%

6123 740 1 906

5.2% 5.1% 3.6% 6.2%

STM

NS/NR

15.1%

STF

SAIF

Ponderaram mudar 
mas não mudaram

Global
Mudaram de 

prestador
Não ponderaram mudar 

nem mudaram
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Valorização do equipamento terminal e do zero-
rating 

O equipamento terminal e o zero rating são medianamente valorizados no processo de 
mudança

Bas e  amo s tra l

3  613

593

1 189

1 831

30.2%

30.6%

31.5%

29.2%

44.8%

43.0%

46.0%

44.7%

25.0%

26.3%

22.5%

26.1%

Global

Mudaram

Ponderaram
mudar mas não

mudaram

Não mudaram

1 a 5 6 a 8 9 a 10

6.6

6.6

6.5

6.6

Médi a

1 096

1 108

Bas e  amo s tra l

3  285

1 081

25.0%

25.4%

26.6%

23.9%

54.9%

50.5%

55.9%

56.0%

20.0%

24.1%

17.6%

20.1%

Global

Mudaram

Ponderaram
mudar mas não

mudaram

Não mudaram

1 a 5 6 a 8 9 a 10

6.6

6.8

6.5

6.7

Médi a

Zero- ratingEquipamento terminal
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Papel do novo prestador no processo de 
mudança

O prestador final tem especial influência naqueles que mudaram de prestador.

3  631

1 214

1 207

Bas e  amo s tra l

1 210

24.1%

21.1%

20.7%

27.3%

45.6%

44.5%

46.5%

45.4%

30.3%

34.5%

32.8%

27.2%

Global

Mudaram

Ponderaram
mudar mas não

mudaram

Não mudaram

1 a 5 6 a 8 9 a 10

7.0

7.3

7.2

6.8

Médi a
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Propensão para a mudança face ao preço

Para 90% da população, uma diminuição de preço de ofertas de prestadores concorrentes 
constituiria um motivo para mudar de prestador e bastaria uma redução até 10% para 
que ¼ da população efetivasse essa mudança.

Redução  de p reço  entre 5 e 10%

Entre 11 e 25%

Entre 26  e 50%

Entre 51 e 75%

Não  mudaria po r p reço

Não  sabe/Não  responde

Base amostral 3  740 612 1 222 1 906

24 .5% 24 .0% 30 .6%

12 .8%

3.0% 2.3%

26 .4%

13 .5% 17.0%

9.5% 9.0%

20 .9% 26 .3% 17.8% 20 .9%

4.5%

24 .6%23 .0% 31.2%

20 .9%

15.5%

2.3% 3.8%

15.7%

Global Ponderaram mudar 
mas não mudaram

Mudaram de 
prestador

Não ponderaram mudar 
nem mudaram
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Avaliação do processo de cancelamento com o 
atual prestador por…

É na MEO onde o processo de cancelamento é percepcionado como sendo mais difícil.

Bas e  

amo s tra l
Mediana

3  207

1 067

1 605

535

42.9%

40.3%

37.9%

47.0%

28.2%

24.1%

29.1%

29.1%

28.9%

35.6%

33.0%

23.9%

Global

Mudaram

Ponderaram
mudar mas não

mudaram

Não mudaram

1 a 5 6 a 8 9 a 10

6.1

6.4

6.4

5.8

Médi a

6.0

7.0

7.0

6.0

Bas e  amo s tra l

3  207

1 586

1 044

441

42.9%

39.2%

44.4%

50.4%

28.2%

29.5%

27.7%

22.2%

28.9%

31.3%

27.9%

27.3%

Global

MEO

NOS

Vodafone

1 a 5 6 a 8 9 a 10

6.1

6.3

6.0

5.5

Médi a

Situação mudança prestador de serviço Prestador de serviço
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Avaliação do processo de adesão ao novo 
prestador por…

A adesão a um novo prestador verifica-se como sendo um processo relativamente fácil.

Bas e  amo s tra l

3  352

582

1 090

1 680

67.2%

66.2%

71.5%

64.9%

22.0%

20.0%

18.8%

24.7%

10.8%

13.8%

9.7%

10.4%

Global

Mudaram

Ponderaram
mudar mas não

mudaram

Não mudaram

1 a 5 6 a 8 9 a 10

4.3

4.2

4.1

4.5

Médi a
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Grau de dificuldade associado ao processo de 
mudança

O processo de mudança de prestador não é considerado difícil especialmente na 
Vodafone

Bas e  amo s tra l

3  383

1 655

1 097

490

51.6%

48.4%

52.8%

59.9%

29.1%

30.1%

29.2%

23.5%

19.4%

21.5%

17.9%

16.6%

Global

MEO

NOS

Vodafone

1 a 5 6 a 8 9 a 10

5.4

5.6

5.3

4.8

Médi a
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Aspetos mais influentes na perceção de dificuldade

A dificuldade de cancelamento do contrato surge como o principal constrangimento para a Mudança de prestador de serviço, uma vez que 
apresenta o efeito parcial mais elevado (aproximadamente 0,045). Ou seja, um aumento de um ponto na dificuldade de cancelamento do 
contrato representa um aumento de cerca de 0,045 pontos (ou 4,5 pontos percentuais) na probabilidade de o grau de dificuldade na
mudança de prestador de serviço ser considerada difícil (probabilidade esta que, naturalmente, assume valores entre 0 e 1).

Variável Efeito 

parcial

p-value

Contactos difíceis/morosos com o prestador do qual se vai mudar 0.007054 0,07

Dificuldade de cancelamento do contrato 0.044658 0,00

Manter o mesmo número (telefone fixo / serviço telefónico móvel) -0.005234 0,11

O Prestador em vigor iguala / supera a oferta do prestador concorrente -0.000803 0,83

Despesas devido ao período de fidelização 0.009559 0,02

Tempo para pesquisar ofertas no mercado 0.000308 0,93

Adaptação aos novos serviços/equipamentos 0.014605 0,00

Incerteza relativamente aos serviços do novo prestador -0.000693 0,86

Interrupção do serviço durante o processo de mudança 0.007163 0,07

Dupla faturação/pagar mensalidade a ambos os prestadores durante o processo de mudança -0.002740 0,51

Cobertura geográfica (cobertura de rede) -0.007632 0,07

Norte -0.022562 0,53

Centro -0.028718 0,44

Lisboa -0.042778 0,23

Alentejo -0.060742 0,14

Algarve 0.092121 0,12

Ilhas - -

Até 25 anos - -

Entre 26 e 44 anos 0.079130 0,12

Entre 45 e 64 anos 0.068718 0,17

65 anos ou mais 0.088519 0,09

MEO 0.064014 0,01

NOS 0.011592 0,66

Vodafone e Nowo - -

Efeito 
parcial na 

média
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Custos de mudança

Bas e  amo s tra l: 612

68.4%

5.2%
1 .9%

4.3%
7 .7 %

1 2.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0 mensalidades 1 a 3

mensalidades

4 a 6

mensalidades

7 a 12

mensalidades

13 ou mais

mensalidades

Não sabe/Não

responde

Bas e  amo s tra l: 198

2.5%

7 .1 %

20.4%
21 .7 %

7 .6%

40.7 %

Inferior a 20€ Entr e 20 e 29,99€Entr e 30 e 49,99€Entr e 50 e 99,99€ 1 00€ ou mai s Não sabe/Não

responde

Número de mensalidades em falta Valor da mensalidade
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Satisfação com o número e tipo de ofertas

Bas e  amo s tra l

3  581

590

1 179

1 812

4.6%

4.4%

7.3%

3.0%

6.2%

6.8%

9.0%

4.3%

24.3%

24.8%

28.5%

21.5%

39.6%

38.3%

39.2%

40.3%

25.2%

25.6%

15.9%

31.0%

Global

Mudaram

Ponderaram mudar
mas não mudaram

Não mudaram

1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10

7.1

7.1

6.5

7.4

Médi a

Mais de metade da população apresenta níveis de satisfação acima de 7 pontos  
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Substituição do atual serviço combinado por 
um serviço único de Internet de alta velocidade

Bas e  amo s tra l

3  584

578

1 178

1 828

45.0%

42.6%

37.2%

50.7%

30.7%

29.8%

34.2%

28.7%

24.3%

27.6%

28.6%

20.5%

Global

Mudaram

Ponderaram mudar
mas não mudaram

Não mudaram

1 a 5 6 a 8 9 a 10

5.8

5.9

6.3

5.4

Médi a

Ainda existe alguma resistência no que respeita à substituição do atual serviço 
combinado por um serviço único de internet de alta velocidade
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Desconto vs Período de fidelização

1/3 da população só aceita um período de fidelização de 24 meses se fosse aplicado no 
mínimo um desconto de 75% e se o período de fidelização reduzisse para 6 meses, cerca 
de metade da população aceitaria se fosse aplicado um desconto até 25%

Fidelização 24 meses Fidelização 12 meses Fidelização 6 meses



Estudo do lado da oferta
Entrevistas em profundidade e Reunião de grupo
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• Para todos os intervenientes entrevistados (ótica da oferta e ótica da procura) os 
serviços faturados conjuntamente na mesma fatura trouxeram vantagens/benefícios:

•Preço mais baixo 
•Existência de uma única fatura (que confere comodidade e facilidade de 
pagamento). 

A perceção que existe é que se paga hoje menos por 
um conjunto de serviços e existe um maior conforto no 
que respeita à verificação e pagamento de faturas.
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• Muda-se de prestador de comunicações eletrónicas:

• De forma proactiva quando o cliente procura um preço mais competitivo (valor 
mensal mais baixo do que aquele que está a pagar) e uma oferta de serviços mais 
apelativa (mais serviços e serviços com maior capacidade, como por exemplo, maior 
limite de dados mensal ou Internet mais rápida). 
•De forma mais reativa quando o cliente possui uma má experiência com o serviço 
prestado (por exemplo, Internet mais lenta ou menor cobertura de rede) ou quando 
está insatisfeito com o atendimento.

• Para evitar a rescisão contratual os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas 
entrevistados referiram que contactam o cliente ao longo da vida do contrato, visando 
uma estratégia de prevenção de saída, e quando este mostra pretensão de mudar de 
prestador. 
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• Estas medidas são bem-vistas pelos restantes segmentos inquiridos:

• Pelas associações de consumidores e outras entidades, desde que sejam 
expressamente aceites pelo cliente (e que não exista, por parte do prestador de 
comunicações eletrónicas, uma insistência a nível do contacto telefónico). 

•Para os clientes de comunicações eletrónicas em que a negociação com o prestador 
de serviços é percecionada como positiva (uma vez que deriva quase sempre numa 
proposta mais apelativa com preços mais baixos e/ou mais serviços).

O objetivo é colmatar necessidades não satisfeitas 
nomeadamente a nível de preço (onde o valor mensal é 
revisto) e de serviço (em que podem oferecer, por 
exemplo, um canal de televisão premium, ou um 
aumento de velocidade de Internet). 
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•De acordo com as autoridades reguladoras nacionais de serviços de comunicações 
eletrónicas de outros países entrevistadas, os prestadores de serviços de comunicações 
eletrónicas dos seus países tendem a reter o cliente através, sobretudo, do preço mais 
baixo. 

•Apesar de ser permitido este tipo de abordagem algumas entidades reguladoras 
nacionais estão atentas às situações em que o prestador se torna mais insistente no 
contacto com o seu cliente. 

•No mercado francês, o prestador de serviços de comunicações eletrónicas não pode 
reter o cliente caso a mudança implique portabilidade (apenas no caso de o cliente 
querer mudar sem portabilidade é que o operador pode propor ofertas de desconto).

• No mercado alemão, a retenção pelo telefone só é permitida caso os clientes 
tenham dado o seu consentimento prévio. 
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•Atualmente o processo de mudança de prestador de serviços de comunicações 
eletrónicas em Portugal é visto como fácil, quer por parte de todos os segmentos 
entrevistados do lado da oferta, quer pelo lado do utilizador final. 

•De acordo com algumas entidades nacionais entrevistadas neste estudo, conclui-se 
que as alterações da Lei n.º15/2016, de 17 de junho vieram amenizar os 
procedimentos para a cessação do contrato. 

•Por outro lado, a evolução tecnológica e o facto de não serem necessárias tantas 
intervenções técnicas na casa do cliente vieram retirar alguma complexidade à 
mudança em relação ao que se verificava há alguns anos atrás. 
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•Em termos de enquadramento dos procedimentos, e de acordo com os prestadores de 
serviços de comunicações eletrónicas entrevistados, a mudança decorre das seguintes 
etapas: 
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•De acordo com as entidades reguladoras inquiridas, o processo de mudança nos seus 
países é realizado da seguinte forma:

França - Na mudança com portabilidade (do serviço fixo ou móvel), o cliente 
tem de pedir o código RIO (“relevé d'identité opérateur”) para entregar ao novo 
prestador de serviços de comunicações eletrónicas. Na mudança sem 
portabilidade, o cliente tem de enviar uma carta ao prestador atual com um 
pedido de renúncia, tendo que pagar o remanescente do contrato caso esteja 
dentro do período de fidelização. Tanto num caso como noutro, todo o processo 
é realizado em menos de uma semana.

Alemanha - o prestador antigo é o responsável por retomar a prestação de 
serviço caso a mudança não corra bem. Em caso de atraso na mudança de 
prestador de serviços de comunicações eletrónicas é garantido por lei que o 
prestador antigo só pode pedir aos utilizadores finais 50% da indemnização 
acordada no contrato.
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Reino Unido - Entre plataformas/redes diferentes o cliente tem de cancelar o 
contrato com o prestador atual e tem de contactar o novo prestador de serviços 
de comunicações eletrónicas. A nível da voz móvel se o cliente quiser manter o 
seu número de telefone tem de contactar o prestador atual e pedir um código -
Porting Authorisation Code (PAC). Este código será então fornecido ao novo 
prestador de serviços de comunicações eletrónicas que irá ativar a portabilidade. 
Caso o cliente não queira manter o mesmo número de telefone, tem de contactar 
o seu prestador de serviços de comunicações eletrónicas para cancelar o contrato 
e fazer um novo com outro prestador.

Espanha - O cliente despoleta a mudança através do novo prestador de serviços 
de comunicações eletrónicas que por sua vez fica responsável por contactar o 
antigo prestador. Quando existe portabilidade do número móvel, esta tem de ser 
realizada em 48 horas. Se a mudança for a nível da voz fixa e da Internet pode 
demorar mais tempo pois depende da necessidade de ter de instalar ou de 
modificar o acesso (por exemplo, passar de cabo para fibra). 
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• O período de fidelização aparece para grande parte das entidades nacionais inquiridas 
(e para as autoridades reguladoras de França, e de Espanha) como inibidor à mudança.

•A rescisão do contrato no decorrer do período de fidelização implica pagar ao 
prestador atual um valor de compensação. No entanto, percetivamente, o período de 
fidelização surge enquadrado como forma de compensar todo o investimento que os 
prestadores de serviços de comunicações eletrónicas têm de realizar para colocar o 
serviço em casa do consumidor. 

•De acordo com os clientes entrevistados, o período de fidelização é justificado pelo 
facto de existirem custos por parte do prestador de serviços de comunicações 
eletrónicas, sendo preferível optar pela fidelização do que pagar um montante fixo 
pela ativação do serviço e instalação do equipamento. 

•As associações de consumidores, em particular, consideram que, não obstante com 
as recentes alterações à lei das comunicações eletrónicas, o cliente tenha ficado com 
menos encargos, este ainda possui grandes custos, uma vez que os prestadores 
aumentaram os custos de instalação e sobrevalorizaram as vantagens atribuídas.
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•Para alguns prestadores de comunicações eletrónicas e associações de consumidores 
outro freio à mudança tem a ver com todo um esforço que é necessário e perda de 
comodidade por parte do cliente – tempo gasto/mudança de cabos/idas à loja/envio de 
comprovativos.

•No Reino Unido em particular, o tempo gasto para se contactar o prestador com o intuito 
de se obter o “PAC” (Porting Authorisation Code) assim como algumas falhas de serviço, a 
dupla faturação e o desconhecimento de todo o processo, por parte do cliente, são vistos 
como fatores que podem inibir a mudança de prestador.
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•Para os prestadores de comunicações eletrónicas, quanto mais completa (mais serviços) 
for a oferta, menor é a vontade de mudar de prestador.

•A tendência é existirem contratos com tempos médios mais elevados (mais de vinte 
e quatro meses) - No entanto, são apontados momentos de corte que têm a ver com 
o fim do período de fidelização e com as áreas geográficas em que o cliente está 
inserido, uma vez que em zonas onde há mais concorrência a pressão sobre o cliente 
é maior e é mais fácil despoletar a mudança.
• Dois dos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas referem que o cliente 
final valoriza especialmente o 3P (subscrição de televisão, Internet e voz fixa). Para os 
restantes operadores as ofertas 4P (subscrição de televisão, Internet fixa, voz fixa e 
voz móvel) e 5P (subscrição de televisão, Internet fixa, voz fixa, voz móvel e Internet 
móvel) aparecem, atualmente, como as mais valorizadas. 

•Quando questionados sobre o rácio entre cliente perdidos e clientes angariados, os 
prestadores entrevistados referiram:

•Uma perda de clientes no geral nos últimos seis anos (apesar de no último semestre 
de 2016 terem conseguido equilibrar a equação com um saldo positivo no último 
trimestre).
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• Em Portugal, e para as entidades nacionais inquiridas, na mudança de prestador de 
serviços de comunicações eletrónicas o utilizador final possui custos que advêm do 
cancelamento do contrato no decorrer do período de fidelização (na proporção do que 
ainda falta pagar em termos dos benefícios atribuídos e do custo de instalação). 

•Dentro deste âmbito, as associações de consumidores entrevistadas consideram que 
o cliente final tem de pagar uma quantia elevada que não justifica a realidade dos 
custos do prestador. Os clientes entrevistados têm noção que terão de pagar por 
rescindir o contrato dentro do período de fidelização, tendo sido referidos valores na 
ordem dos €80.

•De acordo com as autoridades reguladoras:

• França - O cliente que possui serviços fixos tem custos de envio do 
equipamento para o operador antigo e, caso seja necessário, tem de pagar ao novo 
operador a instalação da Internet em casa. No serviço móvel o utilizador francês 
possui um custo de €10 pelo cartão SIM caso a subscrição seja feita pela Internet. 

• Alemanha - O cliente apenas tem de pagar o valor da portabilidade que está 
fixado num máximo de €29,95. 
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• Reino Unido - Se o cliente quiser cancelar um contrato dentro dos 18 ou 24 
meses de fidelização tem de pagar o preço de terminação (que é determinado pela 
diretiva da UE). Em alguns casos (por exemplo, quando muda de um fornecedor de 
televisão por subscrição para outro cujo serviço necessite de uma “box”), o cliente 
pode ter que pagar pela instalação e pelo equipamento.

• Espanha - A portabilidade não é paga e existe a perceção de que o utilizador 
final não perde muito tempo a pesquisar como se processa a mudança, uma vez que 
está muito habituado a mudar (e a lidar com a portabilidade). Os operadores do 
serviço móvel promovem a mudança de forma gratuita. No caso dos “pacotes” existe 
uma cláusula para pagamento de um valor (caso haja custos associados durante o 
processo de mudança, como por exemplo o cancelamento de um serviço) que é 
acordado previamente na altura do contrato.
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• Para todos os segmentos entrevistados (entidades nacionais e autoridades reguladoras 
de outros países), os operadores possuem custos a nível do investimento tecnológico, das 
infraestruturas, do pagamento de taxas ao regulador e de instalação (compra de 
equipamentos e ativação do serviço).

• Os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas consideram que, para além dos 
custos supramencionados, existem também encargos em termos de publicidade, de 
angariação dos canais de televisão por subscrição a disponibilizar e de todo um conjunto 
de departamentos e suporte que estão por detrás de todo o serviço (como as lojas, o “call
center”, o departamento legal, etc.,). 
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• Algumas entidades reguladoras referem os custos que os prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas possuem com a mudança de prestador:

• França - Por lei e caso exista portabilidade, o novo prestador de serviços de 
comunicações eletrónicas pode cobrar um valor ao prestador antigo. No entanto, os 
prestadores não têm realizado esta cobrança. Por outro lado, se o prestador antigo 
tiver investido em infraestruturas na casa do cliente (por exemplo, na instalação de 
fibra) pode cobrar um valor ao novo prestador pela construção da rede.

• Espanha - Os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas têm de 
pagar o acesso à rede de fibra (que é percecionada como muito dispendiosa), os 
preços de terminação e um custo associado a todo um esforço que é necessário para 
angariar clientes.
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• Em termos de melhorias, os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas 
desejam que a mudança seja cada vez mais eficiente e que a relação entre os prestadores 
seja simplificada (nomeadamente, na mudança com portabilidade do serviço móvel, em 
que as chaves de validação devem ter um número mínimo de elementos para que a 
confirmação seja única e unívoca). 

•As associações de consumidores consideram importante que os custos associados aos 
períodos de fidelização, nomeadamente em termos da instalação e das vantagens 
comerciais, sejam esclarecidos de forma clara. 

•O utilizador final valoriza um processo mais rápido (em que bastaria enviar a rescisão do 
contrato via correio eletrónico) e sem custos envolvidos (desde a chamada telefónica 
gratuita para anular o contrato com o prestador antigo como para ativar contrato com o 
novo prestador, até ao direito de experimentar o serviço durante 30 dias sem penalizações 
em caso de desistência).
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• A nível de regulação do setor, os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e 
os fornecedores de equipamentos entrevistados não sentem grande necessidade de 
intervenção no processo de mudança de prestador de serviços de comunicações. 

•Alguns operadores consideram que o regulador poderia ter uma ação mais ativa em 
termos didáticos, divulgando junto do cliente final todo o esforço financeiro e 
processual que está a cargo dos prestadores. 

•As associações de consumidores e as outras entidades referem que o regulador deveria 
ter um papel mais dinâmico junto do cliente final, alertando-o para os direitos dos 
consumidores e para tudo o que está na base do período de fidelização.

•Os clientes entrevistados não consideram necessária uma intervenção de natureza 
regulatória a nível do processo de mudança de prestador de serviços de comunicações 
eletrónicas.



Principais conclusões / Linhas 
orientadoras
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Principais Conclusões I - Global

• Crescimento da penetração dos serviços de comunicações eletrónicas faturados 
conjuntamente em Portugal e na Europa

• Na maioria dos países, incluindo Portugal, as entidades reguladoras veem o 
processo de mudança de prestador como sendo de fácil concretização e acessível 
ao cliente final

• Os custos de mudança para além de pecuniários centram-se no tempo e esforço 
necessário para pesquisas de alternativas, incerteza e aprendizagem

• A presença de custos de mudança limita a concorrência e a inovação no mercado
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Principais Conclusões II - Consumidores
• Existe alguma inércia à mudança (metade  da população não mudou nem ponderou mudar de prestador)

• Preço mais baixo,  maior atratividade  do pacote e melhor cobertura de rede são os principais motivos para 
aderir a um novo prestador

• Face a uma redução  de até 25% na mensalidade, 50% das pessoas  mudariam de prestador

• O processo de mudança não é percepcionado como sendo difícil, no entanto  ainda subsistem algumas 
dificuldades tendo sido apuradas como principais as seguintes

• Resistências ao  cancelamento do contrato
• Adaptação aos novos serviços  ou equipamentos
• Despesas devido ao período de fidelização,
• Contatos difíceis ou morosos com o prestador do qual se vai mudar

• É atribuída uma maior importância  ao atual  prestador  face ao prestador final neste processo

• TV e IF sãos os serviços que mais peso têm aquando a tomada de decisão de mudança

• Satisfação generalizada  no que concerne ao número, tipo e combinação de serviços

• Alguma resistência na substituição das atuais ofertas de serviços combinados por um SAI de alta 
velocidade/alto débito

• A fidelização surge como um inibidor à mudança no entanto cerca de 70% diz não ter mensalidades em falta 
referentes ao período de fidelização aquando a mudança
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Principais Conclusões III - Oferta 

• Para angariar clientes de outros prestadores de serviços de comunicações eletrónicas a estratégia dos 
prestadores de serviços de comunicações eletrónicas passa por uma abordagem  a nível  de

• preço competitivo
• transmissão de uma imagem de serviço com qualidade
• rapidez de instalação e da ativação do serviço  
• uma oferta classificada como mais  tecnológica.

• Os prestadores possuem custos a nível do 
• investimento tecnológico,
• das infraestruturas,
• do pagamento de taxas ao regulador e de instalação (compra de equipamentos e ativação do serviço).

• De acordo com os prestadores de serviços de telecomunicações entrevistados, mesmo tendo em conta a 
penalização cobrada na sequência do não cumprimento do período de fidelização por parte dos assinantes, 
existe sempre uma fração de custos que não se consegue recuperar (e que só é conseguida ao longo do 
período de vida do cliente que exceda os 24 meses).
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Promover condições para que o 
mercador crie oportunidades, 

evitando situações anti-
concorrenciais

Linhas Orientadoras

Divulgação do  COM.escolha, para facilitar a 
comparação entre as diferentes ofertas 

existentes no mercado

Desenvolver site na Internet onde, de forma 
imediata se possa comparar / aderir / mudar 

de pacotes de serviços e operador.

Agilização e simplificação da relação entre 
prestadores no processo de mudança, 

atribuindo a um dos prestadores a respetiva 
gestão, limitando o período de tempo e 

dupla faturação 

Desenvolvimento de estratégias de 
comunicação junto do consumidor 

informando-os dos seus direitos 
especialmente no que respeita ao período de 
fidelização e por outro sensibilizando-os para 

o esforço financeiro e processual que os 
prestadores têm a seu cargo

Monitorização da abordagem 
de insistência do prestador 
para reter os seus clientes

Concorrência
Simplificação

Consumidor
Inovação
Eficiência

Número de conta único  
independentemente do prestador com 

chaves de validação que tenham um número 
mínimo de elementos para que a 
confirmação seja única e unívoca
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SAI de alta velocidade/alto débito

i. Promova condições para que o mercador crie oportunidades
ii. Evitar situações anti – concorrenciais
“Universal Account Number” - número de conta único, independentemente do prestador;
Switcher - sítio na Internet no qual é possível, de forma imediara, comparar / aderir / mudar 
pacotes de serviços existentes; 

Simplificação das regras aplicadas aos 
operadores de comunicações eletrónicas / rede.

chaves de validação tenham um número 
mínimo de elementos para que a confirmação 
seja única e unívoca

Eficiência
Consumidor

Simplificação

Linhas OrientadorasObrigado


