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Nacacomunik e pré-seleção de operador 
 

1. Porque é que a ACN se chama Nacacomunik – Serviços de Telecomunicações, Lda. 
em Portugal? 
Como em Portugal já existiam duas empresas com o nome ACN, registámos a 
empresa local sob um outro nome, Nacacomunik – Serviços de Telecomunicações, Lda. 
Para mantermos as coisas simples, dizemos Nacacomunik. 

 
2. Posso aderir aos serviços da Nacacomunik se residir nos Açores ou na Madeira? 

Sim. 
 
3. O que é a pré-seleção de operador? 

Os consumidores podem escolher um operador alternativo à Portugal Telecom, sem 
terem de alterar o seu número de telefone, marcar um código de acesso (prefixo) ou 
ligar equipamento especial. A isto chama-se pré-seleção de operador e, para os 
clientes da Nacacomunik, significa que todas as chamadas são encaminhadas via 
Nacacomunik e cobradas de acordo com as nossas competitivas tarifas. 

 
4. É necessário equipamento especial para utilizar o serviço de pré-seleção de 

operador da Nacacomunik? 
Não. O serviço de pré-seleção de operador da Nacacomunik não acarreta quaisquer 
inconvenientes. Pode utilizar o telefone que já tem, porém, na maioria dos casos é 
necessário possuir sinal de marcação para que a chamada possa ser encaminhada via 
Nacacomunik. As chamadas são encaminhadas através de um quadro comutador para 
o operador selecionado e, de um modo geral, os quadros comutadores dependem do 
sinal de marcação para encaminharem o tráfego corretamente. Embora seja possível 
utilizar o serviço de pré-seleção de operador da Nacacomunik sem sinal de marcação, 
a Nacacomunik não garante que o serviço funcione se não possuir sinal de marcação. 
Caso não possua sinal de marcação, procure obter mais informações junto da 
Portugal Telecom. 

 
5. Como se realizam chamadas telefónicas através do serviço da Nacacomunik? 

Para fazer chamadas telefónicas, basta marcar o número de telefone para o qual 
pretende ligar. A sua linha telefónica será comutada para o serviço da Nacacomunik 
para todas as chamadas para linhas fixas em Portugal, chamadas para telemóveis e 
chamadas para destinos internacionais. 

 
6. A Nacacomunik encaminha todas as chamadas telefónicas? 

Se aderir ao nosso serviço conjunto de assinatura de linha telefónica com pré-seleção 
de operador, TODAS as chamadas serão encaminhadas via Nacacomunik. Se aderir ao 
nosso serviço singular de pré-seleção de operador, a Nacacomunik operará e cobrará 
todas as chamadas para linhas fixas em Portugal, chamadas para telemóveis, 
chamadas para destinos internacionais e chamadas para serviços especiais não 
incluídos na lista em baixo. 

 
A Nacacomunik não opera as seguintes chamadas: 

• Internet dial-up 
• Chamadas de emergência (112, 117) 
• Chamadas grátis para serviços de operadores (122xxx, 182xxx, 162xxx. 

Atenção: nem todos os serviços 16xxx são de chamada grátis.) 
• Todas as outras chamadas nacionais e internacionais para serviços gratuitos 

que incluam os números 800 e 882 
 

As chamadas acima indicadas não são operadas nem cobradas pela Nacacomunik e, 
consequentemente, não aparecem na fatura da Nacacomunik. 
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Note que a Nacacomunik também não opera chamadas para serviços de audiotexto 
nem de televoto. Para utilizar esses serviços, deverá marcar o prefixo da Portugal 
Telecom. 

 
7. Posso pré-selecionar mais do que uma linha telefónica com a Nacacomunik? 

Sim. Certifique-se de que indica todos os números de telefone que deseja pré-
selecionar junto da Nacacomunik no Contrato de Revenda de Serviços Telefónicos ou 
no portal de solicitação de serviços. Caso disponha de mais do que uma conta de 
cliente junto do seu atual operador, deverá preencher e assinar um Contrato de 
Revenda de Serviços Telefónicos ou pedido eletrónico por cada conta de cliente. 

 
8. Se tiver um quadro comutador com linhas múltiplas, posso aderir ao serviço de 

pré-seleção de operador da Nacacomunik? 
Sim. Note que deverá solicitar a pré-seleção das linhas externas (número de linhas 
ligadas à Portugal Telecom). Por exemplo, se tiver uma linha que consista num 
quadro comutador com 8 extensões, deverá solicitar a pré-seleção da linha do 
quadro comutador. 
 
No Contrato de Revenda de Serviços Telefónicos ou portal de solicitação de serviços, 
deverá indicar a linha externa como o número principal e introduzir ainda TODOS os 
números secundários para garantir que estes também são ligados à Nacacomunik. 

 
9. Posso aderir à pré-seleção de operador da Nacacomunik com um telefone de 

moedas privado alugado à Portugal Telecom? 
A Nacacomunik não recomenda a pré-seleção de telefones de moedas privados. 

 
10. Posso utilizar o serviço da Nacacomunik se possuir um serviço de Internet dial 

up? 
Sim. Os nossos serviços de pré-seleção de operador e de assinatura de linha 
telefónica não afetarão o seu serviço de Internet. Se utilizar números de telefone 
padrão em vez de números de Internet dial up, as chamadas serão cobradas pela 
Nacacomunik independentemente da tarifa que possui junto do seu operador de 
Internet. 

 
11. Quem devo contactar em caso de avaria da linha ou problema com o serviço? 

Se a avaria afetar a receção de chamadas, poderá haver um problema na linha 
telefónica. Nesse caso, deverá contactar o seu operador de linha telefónica, que 
poderá ser a Nacacomunik, caso tenha aderido ao serviço de assinatura de linha 
telefónica da Nacacomunik. Se a avaria afetar a realização de chamadas, deverá 
contactar a Nacacomunik, mencionando quando tentou efetuar a chamada e o 
número para o qual tentou ligar. 
 

Ativação do serviço 
 

12. O que devo fazer para aderir aos serviços da Nacacomunik? 
É simples. Preencha um Contrato de Revenda de Serviços Telefónicos com um 
Representante Independente da Nacacomunik. O representante enviar-nos-á o 
contrato. Tenha em consideração que: 
 
Tanto os clientes PARTICULARES como os clientes EMPRESA terão de apresentar uma 
cópia do Bilhete de Identidade da pessoa que assina o Contrato de Revenda de 
Serviços Telefónicos. 
Além disso, os clientes EMPRESA terão de fornecer: 
 
Se a pessoa que assina o Contrato de Revenda de Serviços Telefónicos for o seu 
representante legal: 
- uma cópia da Certidão de Registo Comercial ou o código de acesso à Certidão 
Permanente; 
 
Se a pessoa que assina o Contrato de Revenda de Serviços Telefónicos tiver uma 
procuração: 
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- uma cópia da Certidão de Registo Comercial ou o código de acesso à Certidão 
Permanente e uma cópia da procuração; 
Certos clientes empresa (pessoas coletivas e entidades equiparadas) terão de 
fornecer outro tipo de documentos. Eis alguns exemplos: 
- Condomínios – uma cópia da ata da deliberação da assembleia do condomínio que 
aprova a contratação do serviço e da nomeação do administrador do condomínio; 
- Hospitais SA (privados) e clínicas – uma cópia da Certidão de Registo Comercial ou 
o código de acesso à Certidão Permanente; 
- Hospitais EPE – uma cópia da publicação dos estatutos no Diário da República e 
uma cópia da Certidão de Registo Comercial ou o código de acesso à Certidão 
Permanente; 
- Câmaras municipais – uma cópia da publicação no Diário da República da 
nomeação do Presidente da Câmara. Caso haja delegação de poderes, deverá ser 
apresentada uma cópia do despacho da delegação de poderes. 
- Paróquias/dioceses, etc. – cópia dos estatutos, assim como uma cópia da ata da 
nomeação do representante da paróquia. 
 
NOTE QUE, SEM OS DOCUMENTOS ACIMA INDICADOS, NÃO PODEREMOS PROCEDER À 
ATIVAÇÃO DO SERVIÇO. 

 
13. Posso aderir aos serviços da Nacacomunik mesmo sem conhecer um 

representante independente? 
Sim, pode efetuar o seu pedido de adesão no portal de solicitação de serviços ACN 
disponível em www.myacn.eu. 

 
14. As repartições públicas e as instituições públicas podem aderir aos serviços da 

ACN? 
Não, a ACN não pode aceitar repartições públicas nem instituições públicas como 
clientes. Grandes empresas como estas requerem uma assistência ao cliente que a 
ACN não tem a possibilidade de fornecer, para além de que é difícil verificar se a 
pessoa que assina o Contrato de Revenda de Serviços Telefónicos tem, de facto, 
poderes legais para o fazer. 
 

15. Posso aderir ao serviço singular de pré-seleção de operador sem subscrever o 
serviço de assinatura de linha telefónica? 

Sim. Se desejar aderir apenas ao serviço singular de pré-seleção de operador da 
Nacacomunik, assinale a caixa respetiva no Contrato de Revenda de Serviços 
Telefónicos ou escolha “Só Pré-seleção de Operador” no portal de solicitação de 
serviços. 

 
16. Sou cliente de pré-seleção da Nacacomunik e gostaria de aderir ao serviço de 

assinatura de linha telefónica. O que devo fazer? 
Caso seja cliente de pré-seleção e deseje aderir ao serviço de Assinatura de Linha 
Telefónica ACN, deverá enviar um novo Contrato de Revenda de Serviços 
Telefónicos ou pedido eletrónico com a opção de serviço de assinatura de linha 
telefónica assinalada. 

 
Relembramos que para podermos processar o seu pedido, necessitamos também de 
uma forma de identificação do cliente, conforme indicado supra. 

 
17. Devo cancelar o serviço que tenho junto do meu atual operador, ao aderir ao   

serviço de pré-seleção de operador ou ao serviço de assinatura de linha telefónica 
da Nacacomunik? 

Não deve cancelar o serviço de assinatura de linha telefónica que tem com o seu 
atual operador, quer pretenda aderir ao serviço singular de pré-seleção de operador 
da Nacacomunik ou ao serviço conjunto de assinatura de linha telefónica com pré-
seleção da Nacacomunik. No entanto, deverá consultar os termos e condições do 
seu atual serviço de assinatura de linha telefónica para verificar se existem 
períodos de fidelização pelos quais pagou antecipadamente, antes de aderir ao 
serviço de assinatura de linha telefónica da Nacacomunik. 
Certifique-se também de que cancela quaisquer pacotes de descontos que tenha 
junto do seu atual operador. 

http://www.myacn.eu/PT_PT/index.html


API_PT_PT_v1.1 

 
18. Como poderei saber se o serviço da Nacacomunik foi ativado? 

Assim que o serviço da Nacacomunik for ativado, receberá uma carta de boas-
vindas da Nacacomunik e uma confirmação do seu antigo operador relativamente à 
transferência das suas chamadas e assinatura de linha, caso se aplique, para a 
Nacacomunik. 

 
 

19. Quanto tempo demora a ativação do serviço da Nacacomunik? 
O serviço da Nacacomunik será ativado no prazo de aproximadamente 21 dias úteis, 
após a receção do Contrato de Revenda de Serviços Telefónicos ou pedido 
eletrónico devidamente completado. 

 
 
Assinatura de Linha Telefónica ACN® 
 

20. Existe algum período de fidelização ao serviço de assinatura de linha telefónica 
da Nacacomunik? 

Sim. O serviço de assinatura de linha telefónica da Nacacomunik dispõe de um 
período de fidelização de 12 meses. 

 
21. Se aderir ao serviço de assinatura de linha telefónica da Nacacomunik, as 

facilidades de serviço que tenho junto do meu atual operador serão transferidas 
para a Nacacomunik? 

As facilidades de serviço de que dispõe neste momento, tais como a apresentação 
do número, chamada em espera e barramento de chamadas, não serão transferidas 
para a Nacacomunik. No entanto, poderá continuar a utilizar essas facilidades e a 
Portugal Telecom continuará a efetuar a sua gestão. 

 
22. A transferência do serviço de assinatura de linha telefónica para a Nacacomunik 

afeta os meus dados pessoais publicados nas listas telefónicas e serviços 
informativos? 
Não. A Portugal Telecom continuará a efetuar a gestão dos dados publicados nas 
listas telefónicas e serviços informativos. 

 
23. O serviço de assinatura de linha telefónica da Nacacomunik oferece todos os 

planos de chamadas da Nacacomunik? 
Sim. 

 
24. O serviço de assinatura de linha telefónica da Nacacomunik está disponível para 

linhas RDIS? 
Sim. 

 
25. Sou cliente de assinatura de linha telefónica da Portugal Telecom. Posso aderir 

ao serviço de assinatura de linha telefónica da Nacacomunik? 
Sim. A maior parte dos serviços telefónicos padrão que a Portugal Telecom fornece 
para linhas analógicas pode ser transferida para a Nacacomunik. 

 
26. Disponho de um período de fidelização ao serviço da Portugal Telecom. Posso 

aderir ao serviço de assinatura de linha telefónica da Nacacomunik? 
Sim. Porém, note que a Portugal Telecom lhe cobrará por todos e quaisquer 
períodos restantes que pertençam ao contrato de fidelização. 

 
27. Se tiver avarias na minha linha telefónica, terei de pagar a visita do técnico? 

Em determinados casos, a Portugal Telecom cobrará à Nacacomunik pela visita do 
técnico e a Nacacomunik passará essa cobrança para o cliente. Seguem-se alguns 
exemplos: 
• Avaria em equipamento privado a cargo do cliente – avaria no equipamento 

pessoal/privado do cliente. A Portugal Telecom cobrará pela visita do técnico 
porque o equipamento não é da Portugal Telecom mas sim propriedade do 
cliente. 
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• Avaria reparada na rede cliente – avaria reparada na rede do cliente. Por 
exemplo, o cliente dispõe de uma rede interna para ligar uma outra peça de 
equipamento. Se a avaria se encontrar nessa parte da rede, a Portugal Telecom 
cobrará pela visita do técnico porque essa parte da rede não pertence à 
Portugal Telecom. 

• Equipamento terminal sem garantia válida – equipamento terminal fora da 
garantia. Se qualquer equipamento da Portugal Telecom estiver fora da 
garantia e precisar de ser reparado/substituído, a Portugal Telecom cobrará à 
Nacacomunik pela visita do técnico. 

 
A estas visitas aplica-se uma taxa padrão de 19,95 € (IVA não incluído); todavia, o 
valor a pagar pela visita pode aumentar, conforme a quantidade de trabalho que for 
necessária. 

 
Serviços suplementares e facilidades 
 

28. Que serviços suplementares e facilidades estão disponíveis através da ACN? 
Para uma lista completa de todos os serviços suplementares e facilidades 
disponibilizados através da ACN, consulte a Lista de Serviços Suplementares e 
Facilidades publicada no separador de Informações úteis em www.myacn.eu. 

 
Importa salientar que estes serviços apenas estão disponíveis com a Assinatura de 
Linha Telefónica ACN. Se tiver o serviço singular de Pré-seleção de Operador ACN, 
terá de contactar o seu fornecedor de linha telefónica. 

 
29. Dá para saber quem é que me está a ligar? 

Sim. Se for cliente de Assinatura de Linha Telefónica ACN, pode solicitar a ativação 
da facilidade de apresentação do número (no Contrato de Revenda de Serviços 
Telefónicos/pedido eletrónico ou via Serviço de Apoio ao Cliente). Para mais 
informações sobre os serviços suplementares e facilidades disponíveis com a 
Assinatura de Linha Telefónica ACN, consulte a Lista de Serviços Suplementares e 
Facilidades publicada no nosso website. Para saber os custos associados a esses 
serviços e facilidades, consulte a nossa Lista de Preços do serviço de assinatura de 
linha telefónica. 

 
30. A ACN oferece correio de voz? 

Sim. A ACN oferece um serviço de correio de voz de valor acrescido com a 
assinatura de linha telefónica, sem custos adicionais. Para mais informações, 
consulte a Lista de Serviços Suplementares e Facilidades publicada no nosso website. 

 
Faturação e pagamento 
 

31. Continuarei a receber uma fatura do meu atual operador se utilizar o serviço da 
Nacacomunik? 

Sim. Continuará a receber uma fatura da Portugal Telecom até março/abril de 2008 
pelos serviços suplementares e facilidades de que dispõe na sua linha telefónica ou 
pelas chamadas que não são encaminhadas pela Nacacomunik. Depois dessa altura, 
a Nacacomunik passará a cobrar todos os custos associados à assinatura de linha 
telefónica e será o seu único ponto de contacto para quaisquer questões 
relacionadas com a sua linha. 

 
32. Com que frequência receberei a fatura da Nacacomunik? 

Receberá uma fatura todos os meses. O consumo telefónico será faturado após ter 
sido efetuado e as mensalidades serão faturadas antecipadamente. A primeira 
fatura incluirá os custos de quaisquer mensalidades relativas ao mês corrente e ao 
mês seguinte. 

 
33. Porque é que a primeira fatura de assinatura de linha telefónica apresenta um 

débito e um crédito referentes à mensalidade do plano de chamadas? 
Se for cliente de pré-seleção de operador da Nacacomunik e aderir ao serviço de 
assinatura de linha telefónica da Nacacomunik, será tratado como um novo cliente 

http://www.myacn.eu/PT_PT/index.html
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a nível interno. Assim que o serviço de assinatura de linha telefónica for ativado, 
será “eliminado” como cliente de pré-seleção de operador e registado como cliente 
novo do serviço conjunto de assinatura de linha telefónica com pré-seleção de 
operador. Esta operação não afeta a sua capacidade de realização e receção de 
chamadas, nem as tarifas competitivas de que beneficia. A primeira fatura incluirá 
o débito da mensalidade relacionada com a parte do mês que se seguiu à 
“eliminação”. Esta quantia aparecerá também como um crédito na mesma fatura; 
ou seja, na realidade, não lhe será cobrada qualquer quantia. 

 
34. Como se calculam os custos das chamadas? 

As chamadas são faturadas ao segundo, a partir do primeiro segundo. Aplica-se um 
preço inicial de chamada a todas as chamadas, sempre que houver indicação nesse 
sentido. Para mais informações, consulte os tarifários da Nacacomunik. 

 
35. Que meios de pagamento posso utilizar para pagar a fatura da Nacacomunik? 

O débito direto é o meio de pagamento mais cómodo de usar para pagar as faturas 
da Nacacomunik. Ao optar por este meio, estará também a garantir que as suas 
faturas sejam pagas atempadamente e, assim, nunca lhe serão cobradas taxas por 
pagamentos em atraso. Após receber a fatura, o valor mensal em dívida é debitado 
automaticamente na sua conta bancária, no prazo de cerca de 15 dias. 

 
Para aderir ao débito direto, basta que preencha a autorização de débito direto e a 
envie à ACN. A autorização é fornecida com a carta de boas-vindas e pode também 
ser obtida no separador de Informações úteis em www.myacn.eu. Caso deseje pagar 
as suas faturas por Multibanco, nos CTT ou Agentes Payshop, utilize o talão de 
pagamento incluído na fatura mensal. 
 

36. Posso solicitar fatura detalhada? 
Sim. Pode solicitar fatura detalhada aquando da sua adesão, no Contrato de 
Revenda de Serviços Telefónicos ou portal de solicitação de serviços ACN, ou 
através do formulário eletrónico do Serviço de Apoio ao Cliente, que se encontra na 
página de apoio em www.myacn.eu. 

 
A sua conta de cliente ACN 

 
37. Como posso alterar os dados da minha conta de cliente? 

As alterações relativas aos seus dados pessoais (como a morada para clientes do 
serviço singular de pré-seleção de operador) e planos de chamadas podem ser 
solicitadas através do formulário eletrónico que se encontra na página de apoio 
em www.myacn.eu. Para alterações relativas ao seu número de telefone ou em 
caso de instalação de linhas novas, desativação de linha e mudança de casa (para 
clientes de assinatura de linha telefónica), deverá preencher o formulário ORLA, 
seguindo, atentamente, as instruções de preenchimento do mesmo, que também se 
encontram em linha. 
 

38. Como se solicita uma alteração de morada? 
Se tiver Assinatura de Linha Telefónica ACN, basta solicitar a alteração de morada 
através do formulário eletrónico do Serviço de Apoio ao Cliente, que se encontra na 
página de apoio em www.myacn.eu. Note que o seu pedido pode demorar 4 a 6 
semanas a ser processado. 

 
Se só tiver Pré-seleção de Operador ACN, terá de solicitar a alteração de morada ao 
seu fornecedor de linha telefónica. Assim que a alteração tiver sido processada por 
este, deverá notificar a ACN da alteração. Poderá fazê-lo através do formulário 
eletrónico que se encontra no nosso website. 
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