pedido de portabilidade
Mod.C/1002626

A preencher pela UZO

Nº Cliente

Nº Venda (PRT)
Vendedor

Nº Solicitação

NIF do cliente na UZO
Preencher todos os campos de forma legível e sem qualquer rasura

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE NO OPERADOR DE ORIGEM
Nome

NIF

Validade

C. Cidadão/BI/Passaporte/Tit.Residência

Dia

Mês

Ano

2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) NÚMERO(S) A PORTAR
Operador:
NOS (ID:3)

VODAFONE (ID:1)

NOWO (ID:6)

SIM 8935106

Nº provisório
A preencher pela UZO

A preencher pela UZO

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

SIM 8935106

Nº provisório
A preencher pela UZO

A preencher pela UZO

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

SIM 8935106

Nº provisório
A preencher pela UZO

A preencher pela UZO

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

SIM 8935106

Nº provisório

ORIGINAL

05.2022

A preencher pela UZO

Mod.C/1002626

ID:

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A - NIPC 504 615 947 • CRC de Lisboa • Capital Social € 10.000.000,00

A preencher pelos
nossos serviços

Outro:

A preencher pela UZO

Números adicionais listados em páginas(s) anexa(s).

3. DATA DE PORTABILIDADE
Pretendo a concr

rtabilidade até 15 dias úteis.

Pretendo a concr

rtabilidade na data

Os pedidos consideram-se apresentados na data de receção dos mesmos. Se um pedido for apresentado, ou a instalação for concluída após as 17h, para efeitos de contagem de prazo, considera-se apresentado/concluído

4. ASSINATURA DO CLIENTE DO OPERADOR DE ORIGEM
Tomei conhecimento das condições aplicáveis a este pedido de portabilidade, incluindo as aplicáveis à prestação do serviço da UZO que pretendo contratar,
disponíveis em uzo.pt.

Data
Dia

Mês

Ano

A preencher pela UZO
Data

✎

Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

Caso seja aposta neste documento uma assinatura digital qualiﬁcada, é necessário veriﬁcar

(Data da receção do formulário)

Preencher todos os campos de forma legível e sem qualquer rasura

5. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE SE DIFERENTE NA UZO
Nome

C. Cidadão/BI/Passaporte/T.Residência

Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa - Portugal

Contribuinte

uzo.pt

6. INFORMAÇÃO ADICIONAL

preencher apenas se subscrever tarifário com carregamento

Morada
Localidade
Cód. Postal
Email

Tarifário pretendido

6.1. TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

preencher se subscrever tarifário com carregamento

Inclui o tratamento de dados pessoais, de tráfego, de localização geográﬁca, perﬁl e/ou consumo. Se escolher sim, poderemos contactá-lo com
novidades, promoções, sugestões de novos conteúdos ou de produtos e serviços do seu interesse. Os contactos são maioritariamente realizados
por SMS ou correio eletrónico, mas também poderão ser realizados por outros meios.
(a)

Inclui a transmissão de dados pessoais, de tráfego, de localização geográﬁca, perﬁl e/ou consumo. Se escolher sim, poderá ser contactado por
para apresentação de conteúdos ou de produtos e serviços do seu interesse. Os contactos são
maioritariamente realizados por SMS ou correio eletrónico, mas também poderão ser realizados por outros meios.

Sim

Não

Sim

Não

7. OBSERVAÇÕES
8. ASSINATURA DO CLIENTE NA UZO

a preencher apenas se diferente de 4

Data

✎
Dia

Mês

Ano

Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

9. ENVIO DE FORMULÁRIO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

Pode enviar o formulário e os seus documentos de identiﬁcação digitalizados para o email portabilidade@uzo.pt
Em alternativa, pode enviar por correio para: UZO, REMESSA LIVRE 14181, LOJA CTT 5 DE OUTUBRO, 1064-960 LISBOA.
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10. CONTACTOS, INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO E DADOS PESSOAIS

Tem ao seu dispor os seguintes contactos de apoio ao
cliente:
Área de Cliente em myUZO.pt
Gestão online dos seus serviços de forma grátis e cómoda.
Apoio ao cliente
213 580 277 - Chamada para a rede ﬁxa, de acordo
com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.
16 205 - A partir da rede UZO/MEO, chamada grátis
para atendimento automático, vendas e apoio técnico.
Atendimento personalizado de outros assuntos, 20
cêntimos por minuto para tarifários que incluem
chamadas para a rede UZO/MEO, ou custo de uma
chamada para a rede UZO/MEO nos restantes casos.
Valor máximo de €2 por chamada. A partir de outras
redes, 50,9 cêntimos por minuto com o valor máximo
de €5,94 por chamada.
Informações sobre serviços de roaming
961 000 083 - Chamada grátis
12 083 - Chamada grátis
Apoio à portabilidade
800 962 029 - Chamada grátis
Os valores apresentados incluem IVA à taxa de 23%.
1. A UZO é uma marca da MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A. com sede na Av.
Fontes Pereira de Melo, n.º 40 - 1069-300 Lisboa,
adiante designada como UZO.
2. O pedido de portabilidade rege-se pelo Regulamento
da portabilidade em vigor no momento do pedido,
Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa - Portugal

implica a denúncia do contrato de prestação de serviços
relativo aos números a portar no operador à data do
pedido e a celebração de novo contrato com a UZO; o
pedido de portabilidade caduca no prazo de 3 meses a
contar da data de apresentação do pedido, se não for
concretizado entretanto.
3. O pedido de portabilidade não tem custos associados
para o cliente e apenas poderá ser aceite pela UZO se
o(s) número(s) estiver(em) ativo(s) no operador do qual
pretende mudar ou inativo(s) há menos de 3 meses.
4. A concretização da portabilidade não exonera o
cliente do pagamento de quaisquer faturas pendentes
no outro operador, nem de eventuais encargos, caso o
cliente esteja vinculado a um período de ﬁdelização no
âmbito do contrato assinado com o outro operador.
Após a concretização da portabilidade, em casosde
tarifários com carregamento, o cliente perde o saldo do
cartão recarregável eventualmente existente no outro
operador.
5. Os dados recolhidos neste documento são
indispensáveis e obrigatórios para os efeitos indicados,
bem como, em caso de autorização, para efeito de
marketing, serão processados e armazenados
automaticamente, sendo conservados nos termos legais
e pelo período de tempo necessário para os ﬁns
referidos. A omissão ou inexatidão dos dados pessoais
ou demais informações prestadas pelo cliente são da sua
inteira responsabilidade. Os dados serão tratados de

uzo.pt
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acordo com a lei, nomeadamente o Regulamento (UE)
2016/679 relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados (“RGPD”). A UZO é a
responsável pelo tratamento dos dados que poderão
ser transmitidos a entidades parceiras, exclusivamente
para efeitos de operacionalização e prestação de
serviços e salvaguardando as medidas de proteção
adequadas previstas na lei. É garantido ao cliente, em
qualquer momento, o direito de acesso, retiﬁcação,
atualização, limitação e apagamento dos dados
pessoais.
6. O cliente é responsável pela veracidade e
ﬁdedignidade dos dados indicados no presente
documento. A omissão ou inexatidão dos dados
pessoais ou demais informações prestadas pelo cliente
são da sua inteira responsabilidade.
7. Caso os dados fornecidos pelo cliente,
nomeadamente os pessoais, não estejam corretos ou
atualizados junto do outro operador, este poderá
recusar o pedido de portabilidade, por exemplo ao
veriﬁcar que os dados dos documentos de
identiﬁcação ou o nome do titular do contrato indicado
no pedido não correspondem aos que o operador
dispõe nas suas bases de dados.
8. A denúncia contratual operada com a concretização
deste pedido não abrange outros serviços que o cliente
tenha contratado com o outro operador, que se
poderão manter em vigor.
9. O pedido de portabilidade deve ser acompanhado
da apresentação do(s) documento(s) que permita(m)
veriﬁcar a identidade e a assinatura da pessoa que
solicita a portabilidade e a denúncia do contrato, bem
como a capacidade (poderes) de quem assina a
documentação, quando o pedido não seja apresentado
diretamente pelo assinante ou quando este seja uma
pessoa coletiva. Em alternativa à apresentação do(s)
documento(s), pode ser utilizada a assinatura digital
eletrónica avançada ou, ainda, assinatura autógrafa
reconhecida por entidade com competência legal. Se
se tratar de uma pessoa coletiva, e para além de outra
documentação que seja solicitada pela UZO aquando
da análise do pedido, este deve ainda ser
acompanhado da seguinte documentação:
i. Identiﬁcação do diploma legal que cria o órgão e dos
Despachos de delegação e subdelegação de poderes e
de nomeação do representante, no caso de se tratar
de organismo do Estado;
ii. Certidão do registo comercial atualizada ou código
de acesso online à Certidão permanente, caso esteja
sujeita a este tipo de registo;
iii. Cópia do ato de constituição, Estatutos atualizados
Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa - Portugal

e ata(s) com eleição e tomada de posse do(s)
representante(s) legal(is);
iv. Declaração de início de atividade ou outro
documento que comprove tratar-se de empresário em
nome individual.
10. A UZO informa previamente o cliente, por SMS, da
data e hora previstas para a concretização da
portabilidade.
11. O pedido de portabilidade considera-se apresentado
na data em que são apresentados à UZO, ou por esta
rececionados, todos os documentos necessários à
concretização da portabilidade. Os pedidos apresentados pelo cliente após as 17h de um dia útil são considerados, para efeito de contagem de prazos, como tendo
sido apresentados no dia útil seguinte.
12. A UZO assegura a portabilidade do número nos
prazos deﬁnidos no Regulamento da portabilidade, ou
seja, no prazo máximo de 1 dia útil ou de 3 dias úteis
(pedidos efetuados através de meios de comunicação à
distância ou fora do estabelecimento comercial)
contados a partir da apresentação do pedido de
portabilidade, exceto:
i. Quando for expressamente acordado com o cliente
um prazo superior para a concretização da
portabilidade;
ii. Nos casos em que a portabilidade dependa de
intervenção física na rede, nos quais a portabilidade
ocorrerá no prazo de 1 dia útil a contar da concretização
da mesma ou da ativação das componentes ﬁxas do
serviço ou, ainda, na data que tiver sido acordada com o
cliente, se posterior. Se a instalação for concluída após
as 17h considera-se concluída no dia útil seguinte.
13. Em caso de atraso na efetivação da portabilidade, a
UZO obriga-se a pagar ao cliente uma compensação no
montante de 2,5 euros, por número, por cada dia
completo de atraso, salvo no caso de assinantes que não
sejam consumidores e quando o contrato estabeleça
expressamente outras compensações. Sempre que, após
a portabilidade do número, ocorra a interrupção do
serviço prestado ao cliente através do número portado,
a UZO ﬁca obrigada ao pagamento de uma compensação
no montante de 20 euros, por número, por cada dia de
interrupção, até ao máximo de 5000 euros por pedido
de portabilidade, salvo no caso de assinantes que não
sejam consumidores e quando o contrato estabeleça
expressamente outras compensações.
14. As compensações serão efetuadas da seguinte
forma:
i. Clientes com contrato com a UZO - através de crédito
na fatura emitida em mês seguinte ao mês em que
ocorreu o atraso na portabilidade;
ii. Assinantes com os quais não exista relação contratual,
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na data em que deva ser paga a compensação - através
de transferência bancária ou envio de cheque, desde
que os dados
necessários para o efeito sejam disponibilizados à UZO;
iii. Clientes com cartões recarregáveis - através de
crédito do valor em causa no saldo do cartão respetivo.
15. A UZO disponibiliza, mediante pedido expresso e
sem encargos, um aviso gratuito nas chamadas
nacionais de voz entre redes móveis do serviço
telefónico móvel e destinadas a números portados,
sempre que a chamada para o número portado seja
mais cara do que anteriormente à sua portabilidade.
Caso pretenda ouvir o anúncio quando liga para um
número portado, basta contactar a UZO e solicitar a
sua ativação. Em caso de pedido de inibição, este pode
ser reposto sem qualquer custo. A ativação e inibição
aplicam-se sempre ao número que vai originar a
chamada e nunca ao número que portou, ou seja, o
cliente destinatário da chamada não tem possibilidade
de deﬁnir se quem lhe liga ouve o anúncio em questão.
16. A UZO disponibiliza aos clientes o número
800962029 para obtenção de informações sobre
preços de chamadas e de comunicações non-call
related para números portados.
17. O cliente deve tomar conhecimento das condições
aplicáveis à prestação do serviço da UZO que pretende
contratar, disponíveis em uzo.pt, antes de apresentar
este pedido de portabilidade.

Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa - Portugal
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PORTABILIDADE MÓVEL

pedido de portabilidade
Mod.C/1002626

A preencher pela UZO

Nº Cliente

Nº Venda (PRT)
Vendedor

Nº Solicitação

Preencha aqui o número de contribuinte
utilizado na adesão aos nossos serviços.

NIF do cliente na UZO
Preencher todos os campos de forma legível e sem qualquer rasura

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE NO OPERADOR DE ORIGEM

Indique aqui o nome do cliente
no operador de origem e respetivos dados
de identiﬁcação.

Nome

NIF

Validade

C. Cidadão/BI/Passaporte/Tit.Residência

Dia

Mês

Ano

2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) NÚMERO(S) A PORTAR
Operador:
NOS (ID:3)

VODAFONE (ID:1)

NOWO (ID:6)

A preencher pela UZO

SIM 8935106

Nº provisório
A preencher pela UZO

A preencher pela UZO

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

SIM 8935106

Nº provisório
A preencher pela UZO

A preencher pela UZO

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

SIM 8935106

Nº provisório
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05.2022

A preencher pela UZO

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.

Atribuído a cada n° de telemóvel e
indispensável para o pedido de portabilidade.
Encontre este código numa fatura ou na área
de cliente do operador de origem. Em
alternativa, contacte o operador e solicite
esta informação.

A preencher pela UZO

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

Se o operador de origem for diferente dos
operadores listados, assinale "Outro" e
escreva o respetivo nome.

ID:

SIM 8935106

Nº provisório

Mod.C/1002664

A preencher pelos
nossos serviços

Outro:

Código Validação Portabilidade (CVP)

Nº Telef móvel a portar

Se enviar por email: Coloque no assunto
do email o n° venda (PRT) que consta no
formulário pré-preenchido que recebeu.
Se não tiver recebido nenhum formulário
pré-preenchido, coloque apenas “UZO”.

A preencher pela UZO

Números adicionais listados em páginas(s) anexa(s).

3. DATA DE PORTABILIDADE
Pretendo a concr

rtabilidade até 15 dias úteis.

Pretendo a concr

rtabilidade na data

Os pedidos consideram-se apresentados na data de receção dos mesmos. Se um pedido for apresentado, ou a instalação for concluída após as 17h, para efeitos de contagem de prazo, considera-se apresentado/concluído

Assinale a opção pretendida para a data
da portabilidade. Caso indique uma data
especíﬁca, terá de ser sempre após a data
da assinatura.

4. ASSINATURA DO CLIENTE DO OPERADOR DE ORIGEM
Tomei conhecimento das condições aplicáveis a este pedido de portabilidade, incluindo as aplicáveis à prestação do serviço da UZO que pretendo contratar,
disponíveis em uzo.pt.

Data
Dia

Mês



Ano

A preencher pela UZO

Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

Caso seja aposta neste documento uma assinatura digital qualiĮcada, é necessário vĞƌŝĮcar

Data

Coloque a data em que o formulário é
assinado. A assinatura terá de ser a do
cliente identiﬁcado em 1, conforme
documento de identiﬁcação.

(Data da receção do formulário)

Preencher todos os campos de forma legível e sem qualquer rasura

Preencha os dados do cliente na UZO,
apenas se forem diferentes dos do
operador de origem indicados no ponto 1.

5. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE SE DIFERENTE NA UZO
Nome
Contribuinte

C. Cidadão/BI/Passaporte/T.Residência

Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa - Portugal

uzo.pt

COMO CONSULTAR O CVP - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DE PORTABILIDADE POR SMS
É fundamental que envie o SMS a partir do número que quer transferir para a UZO.
OPERADOR DE ORIGEM

INSTRUÇÕES DE ENVIO DO SMS

NOS

Envie um SMS para o número 1242 com o texto “CVP” seguido do seu número de contribuinte
(ex: CVP 123456789)

VODAFONE

Envie um SMS para o número 12815 com o texto “CVP”

NOWO

Envie um SMS para o número 928190785 com o texto “CVP”

SE ESTÁ A ADERIR A UM CARTÃO PRÉ-PAGO OU SE OS DADOS DE CLIENTE NA UZO VÃO SER DIFERENTES DOS
EXISTENTES NO OUTRO OPERADOR, CONTINUE COM O PREENCHIMENTO DA 2ª PÁGINA

uzo.pt

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PORTABILIDADE MÓVEL (2ª PÁGINA)

6. INFORMAÇÃO ADICIONAL

Se está a aderir a um tarifário pré-pago
indique aqui
os seus dados, bem como as
acordo com a lei, nomeadamente o Regulamento (UE)
suas opções
de tratamento de dados.
ϮϬϭϲͬϲϳϵƌĞůĂƟǀŽăƉƌŽƚĞĕĆŽĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐŶŽ

preencher apenas se subscrever tarifário com carregamento

Morada
>Žcalidade

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à

Cód. Postal
Email

Para tarifários
pós-pagos
estas
foram
livre circulação
desses
dadosopções
(“RGPD”).
A UZO é a
indicadasresponsável
na vendapelo
/contrato
de dos
adesão
tratamento
dados que poderão

Tarifário pretendido

6.1. TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

preencher se subscrever tarifário com carregamento

Inclui o tratamento de dados pessoais, de tráfego, de localização geográĮca, perĮl e/ou consumo. Se escolher sim, poderemos contactá-lo com
novidades, promoções, sugestões de novos conteúdos ou de produtos e serviços do seu interesse. Os contactos são maioritariamente realizados
por SMS ou correio eletrónico, mas também poderão ser realizados por outros meios.
(a)

Inclui a transmissão de dados pessoais, de tráfego, de localização geográĮca, perĮl e/ou consumo. Se escolher sim, poderá ser contactado por
para apresentação de conteúdos ou de produtos e serviços do seu interesse. Os contactos são
maioritariamente realizados por SMS ou correio eletrónico, mas também poderão ser realizados por outros meios.

Sim

Não

Sim

Não

7. OBSERVAÇÕES
8. ASSINATURA DO CLIENTE NA UZO

a preencher apenas se diferente de 4

Data


Dia

Mês

Ano

Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

9. ENVIO DE FORMULÁRIO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

WŽĚĞĞŶǀŝĂƌŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽĞŽƐƐĞƵƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŽĞŵĂŝůƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚĞΛƵǌŽ͘Ɖƚ
ŵĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͕ƉŽĚĞĞŶǀŝĂƌƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽƉĂƌĂ͗hK͕ZD^^>/sZϭϰϭϴϭ͕>K:ddϱKhdhZK͕ϭϬϲϰͲϵϲϬ>/^K͘
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10. CONTACTOS, INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO E DADOS PESSOAIS

Tem ao seu dispor os seguintes contactos de apoio ao
cliente:
Área de Cliente em myUZO.pt
'ĞƐƚĆŽŽŶůŝŶĞĚŽƐƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĨŽƌŵĂŐƌĄƟƐĞĐſŵŽĚĂ͘
Apoio ao cliente
ϮϭϯϱϴϬϮϳϳͲŚĂŵĂĚĂƉĂƌĂĂƌĞĚĞĮǆĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ
com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.
ϭϲϮϬϱͲƉĂƌƟƌĚĂƌĞĚĞhKͬDK͕ĐŚĂŵĂĚĂŐƌĄƟƐ
ƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͕ǀĞŶĚĂƐĞĂƉŽŝŽƚĠĐŶŝĐŽ͘
Atendimento personalizado de outros assuntos, 20
ĐġŶƟŵŽƐƉŽƌŵŝŶƵƚŽƉĂƌĂƚĂƌŝĨĄƌŝŽƐƋƵĞŝŶĐůƵĞŵ
chamadas para a rede UZO/MEO, ou custo de uma
chamada para a rede UZO/MEO nos restantes casos.
sĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĞΦϮƉŽƌĐŚĂŵĂĚĂ͘ƉĂƌƟƌĚĞŽƵƚƌĂƐ
ƌĞĚĞƐ͕ϱϬ͕ϵĐġŶƟŵŽƐƉŽƌŵŝŶƵƚŽĐŽŵŽǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽ
ĚĞΦϱ͕ϵϰƉŽƌĐŚĂŵĂĚĂ͘
Informações sobre serviços de roaming
ϵϲϭϬϬϬϬϴϯͲŚĂŵĂĚĂŐƌĄƟƐ
ϭϮϬϴϯͲŚĂŵĂĚĂŐƌĄƟƐ
Apoio à portabilidade
ϴϬϬϵϲϮϬϮϵͲŚĂŵĂĚĂŐƌĄƟƐ
Os valores apresentados incluem IVA à taxa de 23%.
1. A UZO é uma marca da MEO – Serviços de
ŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐĞDƵůƟŵĠĚŝĂ͕^͘͘ĐŽŵƐĞĚĞŶĂǀ͘
&ŽŶƚĞƐWĞƌĞŝƌĂĚĞDĞůŽ͕Ŷ͘ǑϰϬͲϭϬϲϵͲϯϬϬ>ŝƐďŽĂ͕
adiante designada como UZO.
2. O pedido de portabilidade rege-se pelo Regulamento
da portabilidade em vigor no momento do pedido,

implica a denúncia do contrato de prestação de serviços
ƌĞůĂƟǀŽĂŽƐŶƷŵĞƌŽƐĂƉŽƌƚĂƌŶŽŽƉĞƌĂĚŽƌăĚĂƚĂĚŽ
pedido e a celebração de novo contrato com a UZO; o
pedido de portabilidade caduca no prazo de 3 meses a
contar da data de apresentação do pedido, se não for
ĐŽŶĐƌĞƟǌĂĚŽĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͘
3. O pedido de portabilidade não tem custos associados
para o cliente e apenas poderá ser aceite pela UZO se
Ž;ƐͿŶƷŵĞƌŽ;ƐͿĞƐƟǀĞƌ;ĞŵͿĂƟǀŽ;ƐͿŶŽŽƉĞƌĂĚŽƌĚŽƋƵĂů
ƉƌĞƚĞŶĚĞŵƵĚĂƌŽƵŝŶĂƟǀŽ;ƐͿŚĄŵĞŶŽƐĚĞϯŵĞƐĞƐ͘
4. ĐŽŶĐƌĞƟǌĂĕĆŽĚĂƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĆŽĞǆŽŶĞƌĂŽ
cliente do pagamento de quaisquer faturas pendentes
no outro operador, nem de eventuais encargos, caso o
ĐůŝĞŶƚĞĞƐƚĞũĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĂƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĮĚĞůŝǌĂĕĆŽŶŽ
âmbito do contrato assinado com o outro operador.
ƉſƐĂĐŽŶĐƌĞƟǌĂĕĆŽĚĂƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞŵĐĂƐŽƐĚĞ
tarifários com carregamento, o cliente perde o saldo do
cartão recarregável eventualmente existente no outro
operador.
5. Os dados recolhidos neste documento são
indispensáveis e obrigatórios para os efeitos indicados,
bem como, em caso de autorização, para efeito de
ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕ƐĞƌĆŽƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐĞĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐ
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐůĞŐĂŝƐ
ĞƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĮŶƐ
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ͘ŽŵŝƐƐĆŽŽƵŝŶĞǆĂƟĚĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐ
ou demais informações prestadas pelo cliente são da sua
inteira responsabilidade. Os dados serão tratados de
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ƐĞƌƚƌĂŶƐŵŝƟĚŽƐĂĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƌĐĞŝƌĂƐ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
para efeitos de operacionalização e prestação de
serviços e salvaguardando as medidas de proteção
ĂĚĞƋƵĂĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŝ͘ŐĂƌĂŶƟĚŽĂŽĐůŝĞŶƚĞ͕Ğŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĂĐĞƐƐŽ͕ƌĞƟĮĐĂĕĆŽ͕
atualização, limitação e apagamento dos dados
pessoais.
Se preencheu
a secção
5, o cliente
UZO e
6. O cliente
é responsável
pela veracidade
terá de assinar
aqui.
ĮĚĞĚŝŐŶŝĚĂĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘ŽŵŝƐƐĆŽŽƵŝŶĞǆĂƟĚĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐ
Deve assinar
conforme o seu documento
pessoais ou demais informações prestadas pelo cliente
de identiﬁcação.
são da sua inteira responsabilidade.
7. Caso os dados fornecidos pelo cliente,
nomeadamente os pessoais, não estejam corretos ou
junto
do outro
Veriﬁqueatualizados
aqui para
onde
deveoperador,
enviar este
a poderá
recusar o pedido de portabilidade, por exemplo ao
documentação
e este formulário depois
ǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞŽƐĚĂĚŽƐĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞ
de preenchido
e assinado
ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽŽƵŽŶŽŵĞĚŽƟƚƵůĂƌĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚŝĐĂĚŽ
no pedido não correspondem aos que o operador
dispõe nas suas bases de dados.
8. ĚĞŶƷŶĐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŽƉĞƌĂĚĂĐŽŵĂĐŽŶĐƌĞƟǌĂĕĆŽ
deste pedido não abrange outros serviços que o cliente
tenha contratado com o outro operador, que se
poderão manter em vigor.
9. O pedido de portabilidade deve ser acompanhado
da apresentação do(s) documento(s) que permita(m)
ǀĞƌŝĮĐĂƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĞĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞ
solicita a portabilidade e a denúncia do contrato, bem
como a capacidade (poderes) de quem assina a
documentação, quando o pedido não seja apresentado
diretamente pelo assinante ou quando este seja uma
ƉĞƐƐŽĂĐŽůĞƟǀĂ͘ŵĂůƚĞƌŶĂƟǀĂăĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ;ƐͿ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ;ƐͿ͕ƉŽĚĞƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŝŐŝƚĂů
eletrónica avançada ou, ainda, assinatura autógrafa
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉŽƌĞŶƟĚĂĚĞĐŽŵĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂůĞŐĂů͘^Ğ
ƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂĐŽůĞƟǀĂ͕ĞƉĂƌĂĂůĠŵĚĞŽƵƚƌĂ
documentação que seja solicitada pela UZO aquando
da análise do pedido, este deve ainda ser
acompanhado da seguinte documentação:
i. /ĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚŽĚŝƉůŽŵĂůĞŐĂůƋƵĞĐƌŝĂŽſƌŐĆŽĞĚŽƐ
Despachos de delegação e subdelegação de poderes e
de nomeação do representante, no caso de se tratar
de organismo do Estado;
ii. ĞƌƟĚĆŽĚŽƌĞŐŝƐƚŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĂƚƵĂůŝǌĂĚĂŽƵĐſĚŝŐŽ
ĚĞĂĐĞƐƐŽŽŶůŝŶĞăĞƌƟĚĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĐĂƐŽĞƐƚĞũĂ
ƐƵũĞŝƚĂĂĞƐƚĞƟƉŽĚĞƌĞŐŝƐƚŽ͖
iii. ſƉŝĂĚŽĂƚŽĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ƐƚĂƚƵƚŽƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ

uzo.pt

LEMBRE-SE DA DOCUMENTAÇÃO A ENVIAR JUNTAMENTE COM O FORMULÁRIO PREENCHIDO E ASSINADO
• Cartão do cidadão
ou
• Bilhete de ldentidade + Cartão de contribuinte

NO PONTO 9 DO FORMULÁRIO ENCONTRA O ENDEREÇO DE EMAIL PARA ONDE PODE ENVIAR TODOS
OS DOCUMENTOS.

Área de Cliente em myUZO.pt
Gestão online dos seus serviços de forma grátis e cómoda

213 580 277 / 16 205
961 000 083 / 12 083
800 962 029

Apoio ao cliente
Informações sobre serviços de roaming
Apoio à portabilidade

Custo das chamadas:
961 000 083, 12 083 e 800 962 029 Chamada grátis.
213 580 277 Chamada para a rede ﬁxa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming.
16 205 A partir da rede UZO/MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos, 20 cêntimos por minuto
para tarifários que incluem chamadas para a rede UZO/MEO, ou custo de uma chamada para a rede UZO/MEO nos restantes casos. Valor máximo de €2 por chamada. A partir de
outras redes, 50,9 cêntimos por minuto com o valor máximo de €5,94 por chamada.
Os valores apresentados incluem IVA à taxa de 23%.
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