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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

Dois Deputados do Partido Ecologista “Os Verdes” apresentaram um projeto de lei com a finalidade de que 

sejam disponibilizadas, de forma complementar, linhas telefónicas com o prefixo “2” para contactos com 

entidades públicas e empresas que prestem serviços públicos. 

Argumentam os autores que ao longo dos anos vários organismos e entidades da administração central foram 

disponibilizando aos cidadãos e às empresas localizadas em território nacional um número azul para contacto, 

identificado pelo prefixo 808. Esses números caracterizam-se por uma partilha de custos entre quem efetua a 

chamada, que paga o valor correspondente a uma chamada local, e o titular da linha, que suporta o restante 

valor do tarifário em vigor. No entanto, com o evoluir do mercado das telecomunicações, é possível atualmente 

ter chamadas “gratuitas”, a partir da rede móvel ou fixa, para o prefixo “2”, consoante o tarifário contratualizado 

pelos cidadãos com as várias operadoras de telecomunicações. Referem os proponentes vários casos de linhas 

pagas para contacto com entidades públicas, com prefixos “30”, “707” e “708” – com a agravante de algumas 

serem linhas destinadas a receber reclamações dos clientes ou utentes dos serviços prestados por essas 

entidades, que, tendo pago um serviço com o qual não ficaram satisfeitos, ainda terão de pagar para poder 

reclamar –, concluindo que não se justifica atualmente esta situação e que com a mesma apenas as operadoras 

de telecomunicações lucram. 

Assim, os autores desta iniciativa legislativa propõem a disponibilização, de forma complementar, de linhas 

telefónicas com o prefixo “2”, para contactos com entidades públicas e empresas, incluindo as privadas, que 

prestem e sejam concessionárias de serviços públicos; que estas mesmas entidades sejam proibidas de 

disponibilizar para contacto telefónico números especiais de valor acrescentado com o prefixo “7” ou “808”, 

devendo os mesmos ser substituídos por números com o prefixo “2” no prazo de 90 dias a contar da data de 

entrada em vigor da lei que for aprovada. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A presente iniciativa é subscrita pelos dois Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, 

ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da 

República (Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, nos 

termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, e dos 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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grupos parlamentares, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 

8.º do Regimento.  

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, encontra-

se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que 

traduz sinteticamente o seu objeto principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em caso de 

aprovação, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do 

Regimento. 

De igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º 

do Regimento, uma vez que este projeto de lei não parece infringir princípios constitucionais e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa.  

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 22 de dezembro de 2017, foi admitido a 29 de dezembro e 

anunciado na reunião plenária de dia 4 de janeiro de 2018, altura em que baixou na generalidade à Comissão 

de Economia, Inovação e Obras Públicas (6.ª) por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da 

República.  

Em caso de aprovação, para efeitos de apreciação na especialidade, chama-se a atenção da Comissão 

parlamentar competente para o seguinte: 

O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, que define os princípios gerais de ação a que devem obedecer os 

serviços e organismos da Administração Pública na sua atuação face ao cidadão, alterado pelos Decretos-Leis 

n.os 29/2000, de 13 de março, 72-A/2010, de 18 de junho, 73/2014, de 13 de maio, 58/2016, de 29 de agosto, e 

74/2017, de 21 de junho, já prevê as linhas verdes e azuis ainda que nada diga sobre os números 707. Nos 

termos do respetivo artigo 11.º deste decreto-lei – vulgarmente designado Lei da Modernização Administrativa 

– não parece ser já permitida a utilização de linhas de telefone de custos acrescidos pela administração pública, 

como meio de contacto dos cidadãos:  

“Artigo 11.º 

Linhas de atendimento telefónico 

 1 - Nos serviços e organismos da Administração Pública, onde as circunstâncias o justifiquem, são afetadas 

exclusivamente a pedidos de informação apresentados pelos utentes, uma ou mais linhas telefónicas, 

designadas por linhas azuis, cuja instalação e manutenção deve ser prioritária.  

 2 - As linhas azuis devem ser adaptadas ou instaladas de modo a não permitir a realização de chamadas 

internas ou para o exterior, garantindo assim a sua total disponibilidade para o público.  

 3 - As linhas azuis devem ser apetrechadas com um dispositivo especial para atendimento de chamadas por 

ordem de entrada, bem como para a sua gravação, nos períodos de encerramento dos serviços, para posterior 

resposta.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107532883/201801181517/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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 4 - Sempre que possível e se justifique, o serviço deve ponderar a instalação de linhas de atendimento 

específico de custos reduzidos ou nulos para o utente.  

 5 - A existência destas linhas de atendimento é de referência obrigatória em todas as comunicações e suportes 

informativos externos, bem como nos anuários telefónicos.  

 6 - Sempre que possível e adequado, os sistemas de atendimento telefónico aos cidadãos devem ser alargados 

de forma a poder incluir comunicações por chat em plataformas eletrónicas ou por teleconferência, 

nomeadamente através de VoIP.  

 7 - As comunicações referidas no número anterior dependem de consentimento do cidadão.”  

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa – “Abolição de números de valor acrescentado e disponibilização 

complementar de linhas telefónicas com o prefixo “2” para contacto com entidades públicas e empresas que 

prestam serviços públicos”- traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário 1, embora possa ser objeto de 

aperfeiçoamento, em sede de apreciação na especialidade ou redação final. 

Assim, em caso de aprovação, sugere-se que seja considerada em sede de apreciação na especialidade a 

seguinte alteração ao título: 

“Proíbe a utilização de linhas de valor acrescentado por entidades públicas e empresas que prestam 

serviços públicos e disponibiliza-lhes nova linha complementar da rede fixa” 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a mesma a forma de lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da 

Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade com 

o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 5.º deste projeto de lei estabelece que a sua entrada em vigor 

ocorrerá “30 dias após a sua publicação”, mostrando-se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da 

Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, segundo o qual os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Em caso de aprovação, para efeitos de apreciação na especialidade chama-se a atenção para a norma 

revogatória (artigo 4.º) que prevê de uma forma pouco precisa, designadamente do ponto de vista da legística 

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário 

dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de 

agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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“que são revogadas todas as disposições legais que contrariem a presente lei.” 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face da 

lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

O regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas, bem como as competências da 

autoridade reguladora nacional são definidos pela Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 

5/2004, de 10 de fevereiro, da qual se apresenta uma versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário 

da República Eletrónico. 

De acordo com a alínea s) do artigo 3.º do referido diploma, «número» é definido como “o recurso do Plano 

Nacional de Numeração ou o recurso de um plano internacional de numeração, em que a ARN tem competências 

nomeadamente de notificação, que serve para identificar assinantes, serviços ou aplicações, empresas que 

oferecem redes ou serviços, redes ou elementos de rede.” 

“O Plano Nacional de Numeração (PNN) de comunicações constitui o modelo de organização dos números dos 

serviços de telecomunicações de uso público, no que se refere ao seu formato e estrutura. 

Consiste em grupos de algarismos, os quais contêm elementos usados para identificação de, por exemplo, 

serviços, áreas geográficas, redes, clientes”.2 

Existem vários tipos de numeração, como os começados por “2”, designando os números do serviço telefónico 

acessível ao público em local fixo, os começados por “9”, para os serviços de comunicações móveis, os 

começados por “7”, para os serviços de redes privativas de voz, para os serviços privativos não acessíveis ao 

público, serviços de acesso universal, serviços de carácter utilitário de tarifa majorada, serviços de tarifa única 

por chamada e para os números de encaminhamento interoperadores. Ainda com relevo para a apreciação da 

presente iniciativa, os números começados por “8”, utilizados para serviços de chamadas grátis para o 

chamador, de chamadas com custos partilhados, de cartão virtual de chamadas e de número pessoal.3 

No portal do consumidor da ANACOM, são identificados diversos números especiais: 

                                                           
2 Retirado do sítio na Internet da ANACOM. 

3 A ANACOM disponibiliza no seu portal da Internet uma ferramenta de pesquisa relativamente aos recursos de numeração. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74800382/201801101115/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74800382/201801101429/73310939/diploma/indice?q=Lei+n.%C2%BA%205%2F2004
http://www.anacom-consumidor.com/
http://www.anacom.pt/
https://www.anacom.pt/pnn/pnnPlanosSelectAll.do?channel=&jscript=on&languageId=0&ssl=false&dataInicioDia=dd&dataInicioMes=mm&dataInicioAno=yyyy&dataFimDia=dd&dataFimMes=mm&dataFimAno=yyyy&assunto=Introduzir+qualquer+c%F3digo%2C+designa%E7%E3o+de+servi%E7o+ou+entidade&estado=NON
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 707 e 708: identificam serviços de acesso universal em que os preços máximos fixados são de 10 

cêntimos por minuto (sem IVA incluído) para chamadas originadas nas redes fixas e 25 cêntimos por 

minuto (sem IVA incluído) para chamadas originadas nas redes móveis; 

 760: identificam serviços de tarifa única em que o preço máximo por chamada é de 60 cêntimos (sem 

IVA incluído), independentemente da duração e hora da chamada; 

 761: identificam serviços de tarifa única em que o preço máximo por chamada é de 1€ (sem IVA incluído), 

independentemente da duração e hora da chamada;  

 762: identificam serviços de tarifa única em que o preço máximo por chamada é de 2€ (sem IVA incluído), 

independentemente da duração e hora da chamada. 

 800: identificam serviços de chamadas nacionais grátis para o utilizador – são os chamados "números 

verdes"; 

 8008: identificam serviços de chamadas internacionais grátis para o utilizador; 

 802: identificam serviços de chamadas grátis em postos públicos; e 

 808: identificam serviços de chamadas com custos partilhados, em que o preço máximo a pagar pelo 

utilizador é o de uma chamada local no âmbito do serviço universal. 

Ainda no portal da Internet da ANACOM, é disponibilizado o documento de consulta pública sobre o Plano 

Nacional de Numeração de Telecomunicações, no qual são divulgados vários aspetos associados à questão da 

numeração. 

Nos termos das alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, que aprova os estatutos da ANACOM, é 

competência do regulador a supervisão do setor das telecomunicações, bem como a proteção dos interesses 

dos consumidores, pelo que os preços referidos em cima foram fixados por Deliberação da ANACOM, em janeiro 

de 2004. 

A presente iniciativa disponibiliza, de forma complementar, linhas telefónicas começadas pelo prefixo “2”, 

correspondentes aos números do serviço telefónico em local fixo, para contatos com as entidades públicas e 

empresas que prestem serviços públicos. A Constituição obriga o Estado a assegurar diferentes serviços 

públicos, desde serviços referentes às suas áreas de soberania, como a defesa, a segurança ou a justiça ou as 

referentes à prestação de cuidados de saúde, educação ou um serviço próprio de rádio e televisão. Como forma 

de proteger os utentes dos serviços públicos essenciais, foram criados no ordenamento jurídicos alguns 

mecanismos destinados a esse fim, através da Lei n.º 26/96, de 26 de julho4, definindo, no seu artigo 1.º, quais 

os serviços públicos considerados essenciais, para efeitos desse diploma. 

Não foram encontrados antecedentes parlamentares com o mesmo objeto do presente Projeto de Lei. 

                                                           
4 Diploma consolidado retirado do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://www.anacom.pt/streaming/pnn_dcons2.pdf?contentId=38839&field=ATTACHED_FILE
https://dre.pt/application/file/a/576818
https://dre.pt/application/file/a/66761354
https://www.anacom.pt/streaming/delib_16.1.03.pdf?contentId=151678&field=ATTACHED_FILE
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art273
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art272
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art202
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art64
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art75
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art38
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58846125/201801111516/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58846125/201801111516/58954077/diploma/indice?q=23%2F96
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 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União Europeia: Espanha e 

França. 

 

ESPANHA 

A Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, constitui o pilar fundamental da regulamentação 

das comunicações eletrónicas, fixando os princípios básicos do setor. 

De acordo com o disposto no artigo 19.º da referida lei, compete ao Governo a aprovação, por real decreto, dos 

planos nacionais de numeração, direcionamento e denominação, competindo ao Ministério da Industria, Energia 

e Turismo a elaboração das propostas de planos, prevendo o artigo 20.º que tipo de serviços são atribuídos aos 

diferentes números, bem como as condições de utilização e princípios de fixação de preços. 

Neste sentido, o plano nacional de numeração telefónica, aprovado pelo Real Decreto 2296/2004, de 10 de 

dezembro, que aprova el reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 

numeración5, estabelece os princípios e procedimentos relativos à planificação e gestão dos recursos públicos 

de numeração. 

Os números de tarifa especial caraterizam-se por um prefixo diferente do habitual. Também em Espanha os 

operadores de telecomunicações oferecem serviços onde incluem chamadas ilimitadas, porém, também não 

incluem estes números de tarifa especial. 

Assim, temos os números de prefixo “800” e “900”, utilizados para serviços de assistência, que são 

completamente gratuitos para o cliente, sendo o proprietário do número o responsável pelo pagamento da 

chamada, podendo estes ser limitados territorialmente, por exemplo, podem apenas ser admitidas chamadas de 

determinada comunidade autónoma. 

Os números com prefixo “901” são números de tarifa partilhada entre o cliente e o titular do número e com um 

custo pré-estabelecido por minuto. Por seu turno, os de prefixo “902” são números onde o cliente paga a 

totalidade da chamada, sendo taxadas ao custo de uma chamada interprovincial. De salientar que em ambos 

                                                           
5 Diploma consolidado retirado do portal da Internet Boe.es 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21841
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21841
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os casos os custos das chamadas são diferentes, consoante são feitas de um número fixo ou de um número 

móvel, sendo que são mais elevados no caso de um número móvel. 

A título exemplificativo, o serviço público de emprego (Servicio Público de Empleo Estatal) disponibiliza no seu 

sítio na Internet, para contato telefónico, dois números de prefixo “901”, ou seja, de tarifa partilhada, porém, 

também disponibiliza números locais, diferentes para cada província, com custos de chamada local para os 

utilizadores6. 

Existem também outros números de valor acrescentado com prefixos 803, 806, 8077, 907 e 905, nos quais, para 

além do custo da chamada é pago um valor adicional, como o caso de serviços para adultos (prefixo 803) ou o 

caso de serviços profissionais (prefixo 807)8. 

 

FRANÇA 

Os números telefónicos especiais, começados pelo prefixo “08” ou de quatro dígitos, não são faturados a preços 

regulares, podendo estes ser gratuitos ou de valor acrescentado, dependendo do preço da cor atribuída ao 

número (verde, cinzento ou roxo). 

Os números verdes são gratuitos, os cinzentos têm um custo associado igual ao de uma chamada local, que 

está incluída nos pacotes oferecidos pelos operadores (quando o pacote inclua chamadas locais, estes números 

são abrangidos) e, por fim, os números roxos que são os de valor acrescentado, incluindo um aviso sonoro 

“Après le bip sonore, l'appel vous sera facturé X euros la minute” (após o sinal sonoro, a ligação será cobrada a 

X euros por minuto).  

No portal da Internet do regulador francês (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 

Postes), está disponível a Decisão n.º 2012-0856, relativamente aos valores máximos permitidos pelos números 

começados por 08 e os números curtos. 

Na legislação não foi encontrada qualquer referência à obrigatoriedade de os serviços públicos disponibilizarem 

números de contato gratuitos ou de custo reduzido aos cidadãos.  

A título exemplificativo, o serviço de apoio ao cidadão da autoridade tributária francesa, acessível através do 

sítio na Internet impots.gouv.fr, disponibiliza um contacto telefónico começado pelo indicativo 08, cuja chamada 

tem um custo de uma chamada local acrescida de 0,06€ cêntimos por minuto. 

                                                           
6 Não foi possível apurar se esta disponibilização de números locais, com custos mais reduzidos para o utilizador, é de 

imposição legal ou não. 

7 A atribuição destes três prefixos a este tipo de serviços encontra-se regulada na Orden IET/2733/2015, de 11 de diciembre. 

8 Por exemplo, é possível a um advogado prestar serviços jurídicos telefonicamente através de um numero de prefixo 807. 

https://www.sepe.es/
https://www.sepe.es/contenidos/contacta/tel_ciudadanos.html
https://www.arcep.fr/
https://www.arcep.fr/
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/12-0856.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13738
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se que, 

neste momento, não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou petições sobre matéria idêntica. 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Consultas facultativas 

A Comissão pode solicitar, se o entender pertinente, pronúncia por escrito da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM). 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em caso de aprovação, a presente iniciativa parece poder implicar uma perda de receita para o Estado 

proveniente do fim das chamadas de valor acrescentado feitas para entidades públicas que ainda mantém as 

respetivas linhas de atendimento, mas os elementos disponíveis não permitem determinar ou quantificar tais 

encargos. 

 

 


