
 

 

Formulário ORLA – instruções de preenchimento 
 

O formulário ORLA deverá ser utilizado para solicitar: 
 

• Mudança de morada 
• Alteração de número 
• Alteração de confidencialidade 
• Suspensão temporária 
• Alteração na lista telefónica 
• Alteração de titularidade 
• Desactivação da linha 
• Cancelamento do plano da PTC com mensalidade 

 
 

Preencha o formulário ORLA, seguindo as instruções abaixo indicadas. 
 

Os seguintes campos são de preenchimento obrigatório, em todos os casos: 
 

Nome, Nº doc. Identificação e Nº de telefone na primeira página e Local e Data e Assinatura do 
Cliente na segunda página. Aconselhamo-lo/a a preencher também os campos Nº. de conta e Telefone de 
contacto para que o/a possamos contactar, caso seja necessário. 
 

Para além do preenchimento dos campos obrigatórios, cada situação exige o fornecimento de dados 
específicos, sem os quais o pedido será rejeitado. Por favor, consulte a tabela, em baixo. 
 
 

Tipo de pedido 
 

 

Dados adicionais 
 

 
Mudança de 
morada 

 

• Assinale a caixa: 
- Mudança Camarária (caso a sua morada tenha sido alterada pelo município 

local. Exemplo: alteração do nome da rua ou do nº de polícia); ou 
- Mudança Exterior (caso mude de casa. Exemplo: passará a residir noutra rua ou 

cidade); ou 
- Mudança Interior (caso mude de andar no mesmo prédio. Exemplo: mudar do 

1º para o 2º andar). 
• Nos casos Mudança Camarária e Mudança Exterior, preencha os dados da 

morada nova na página 2, no ponto 1. Em caso de Mudança Exterior, deverá 
preencher também os dados solicitados no ponto 2 da página 2. 

• Em caso de Mudança Interior, indique o novo andar na página 1 e preencha 
os dados solicitados no ponto 2 da página 2. 

• Indique a data da mudança nas Observações. 
 

 
Alteração de 
número 

 

• Assinale a caixa Alteração de número; 
• Adicione o texto “Solicito que a alteração do meu número de telefone seja 

efectuada o mais rápido possível.” e indique a razão da alteração (ex.: 
recepção de chamadas anónimas), nas Observações. 

 

 
Alteração de 
confidencialidade 

 

• Assinale a caixa Alteração de confidencialidade; 
• Indique se pretende aplicar ou remover a confidencialidade, nas Observações. 
 

 
Suspensão 
temporária 

 

• Assinale a caixa Suspensão Temporária; 
• Nas Observações, indique a duração da suspensão (data de início e data de 

fim). 
• Forneça também os documentos enumerados na secção “Notas”, caso 

se aplique. 
 

 
Alteração na lista 
telefónica 

 

• Nas Observações, indique as alterações que pretende implementar na lista 
telefónica. 

 

 
Alteração de 
titularidade 

 

• Assinale a caixa Alteração de titularidade; 
• Preencha os dados do novo titular na página 2; 
• Indique quaisquer comentários adicionais nas Observações; 
• Forneça também os documentos enumerados na secção “Notas”. 
 

 
Desactivação da 
linha 

 

• Assinale a caixa Desactivação; 
• Nas Observações, indique a data em que a linha deverá ser desactivada. 
 

 
Cancelamento do 
plano da PTC com 
mensalidade 

 

• Assinale a caixa Desactivação Plano de Preços; 
• Nas Observações, indique o nome do plano de preços que pretende desactivar. 

 

Por favor, preencha o formulário em letra maiúscula, de forma legível e a tinta azul ou preta. Envie o 
formulário pelo correio para: 
 

 Nacacomunik - Serviços de Telecomunicações, Lda. 
 Apartado 14021 
 1064-001 Lisboa 
 

Os custos das alterações de morada e/ou número serão cobrados directamente pela PTC. Para informações 
sobre estes custos, consulte o website da PTC. 

  



 
 

 
              

   ORLA – Pedidos Diversos  
Referência do Pedido:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Entidade beneficiária da ORLA:  |__|__|__|__| 
 
Identificação do cliente: 
 
 Nome: __________________________________________________________________________________

  

 Nº doc. identificação: ________________________     BI   Passaporte   Identif. Militar   NIPC 

 Nº de conta(*):  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 Nº de telefone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|            Telefone de contacto(*):  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(*)  Campos de preenchimento facultativo. 
 

Tipo de Pedido: 
 Acesso Analógico 
 AB RDIS 
 AB RDIS Plus 
 AP RDIS 
 AP RDIS Fraccionado 

 
Caracterização do pedido: 
 

 Alteração de confidencialidade  Mudança Camarária (morada, nº, etc.) (1) 

 Alteração de número   Mudança Exterior (1) e (2) 

 Mudança Interior  - novo andar ________________  (2)  Suspensão Temporária 

 Cessão de posição contratual / Alteração de titularidade (2) e Notas na pág. Seguinte 

 Suspensão da ORLA por falta de pagamento do assinante (3):  Activação Motivo Pré-selecção;  

Activação Motivo ADSL;  Activação Motivo Pré-selecção e ADSL;  Desactivação. 

 Serviços Suplementares e Facilidades (Anexo 7) _______________________________________________  

 MSN: Características:___________________ 

 DDI: Características:___________________  

    Nº de Canais B Adicionais pretendidos: |__|__| 

   Activação Plano de Preços  ________________         Desactivação Plano de Preços  ________________ 

    Desmontagem da Linha de Rede 
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Nas opções assinaladas com (1) e/ou (2), deverá preencher: 
 

(1) Morada de instalação: 
Morada: _____________________________________________________________________________________ 
Localidade: _____________________________ Cod. Postal: |__|__|__|__| - |__|__|__| _______________________ 
 

(2) Imposto Municipal sobre Imóveis (Art. 125º do CIMI, Anexo I ao DL 287/2003, de 12 de Novembro) 
Identificação fiscal do PROPRIETÁRIO, USUFRUTUÁRIO ou SUPERFICIÁRIO da fracção ou imóvel: 
Nome: ____________________________________________________________ N.º Contrib.: _______________ 
Morada: _____________________________________________________________________________________ 
Localidade: ______________________________ Cod. Postal: |__|__|__|__| - |__|__|__| ______________________ 
Artigo matricial do prédio (ou data de entrega da declaração para a sua inscrição matricial):  __________________ 
Repartição de Finanças de ______________________________________    Código da Rep. Finanças |__|__|__|__| 

 
(3) Facilidade disponível a partir de 15 de Janeiro de 2007. 
Observações ____________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 
 
Local e Data _______________________,___/___/___ ____________________________________________ 
        Assinatura do Cliente  
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NOTAS: 
 
DOCUMENTOS EXIGÍVEIS EM CASO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: 
 
1. Justificação do pedido - É obrigatório apresentar justificação; 

2. Assinatura e identificação - é assinado pelo titular do contrato ou pelo seu representante legal devidamente 

identificado. 

3. Motivo - apenas é exigida a apresentação do motivo quando o pedido se enquadra nos casos especiais; 

4. Documento Comprovativo - apenas é exigido a apresentação de documento comprovativo do motivo e sua 

duração, quando o pedido se enquadra nos casos especiais; 

 
 
DOCUMENTOS EXIGÍVEIS EM CASO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL / ALTERAÇÃO DE 
TITULARIDADE: 
 

1. A cessão de posição contratual / transferência de titularidade do Contrato de STF é dependente da 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Em caso de sucessão mortis causa, o novo assinante deverá apresentar a certidão de óbito e 

respectiva certidão de habilitação de herdeiros; 

b) Em caso de divórcio ou separação judicial, o novo assinante deverá apresentar a respectiva certidão 

da conservatória do registo civil; 

c) Em caso de fusão ou cisão de Pessoa Colectiva ou outras transformações, o novo assinante deverá 

apresentar certidão da conservatória do registo comercial, contendo a respectiva inscrição ou comprovativo do 

pedido efectuado na referida conservatória; 

d) Em caso de liquidação de patrimónios, o novo assinante deverá apresentar certidão da conservatória 

do registo comercial, contendo a respectiva inscrição ou comprovativo do pedido efectuado na referida 

conservatória; 

e) Em caso de trespasse, o novo assinante deverá apresentar escritura ou contrato-promessa de 

trespasse. 

2. A transferência de titularidade do Contrato de STF, fora dos casos referidos no número anterior, só é 

admissível caso o novo assinante disponha de título legítimo de ocupação do local de instalação do STF, 

nomeadamente de: 

a) Contrato-promessa de compra e venda, de usufruto ou de uso e habitação; 

b) Escritura pública de compra e venda, de usufruto ou de uso e habitação; 

c) Contrato de arrendamento. 

 

3. Nos casos previstos no número 1 e 2, a PT só procederá à transferência de titularidade do Contrato de 

STF, nas seguintes condições: 

 3.1  a) Caso o novo assinante não seja responsável por débitos relativos ao STF; ou 
  b) Caso o novo assinante seja responsável por débitos relativos ao STF e tenha procedido, de 

imediato, ao respectivo pagamento. 

 3.2. a) Caso o anterior assinante não seja responsável por débitos relativos ao STF; ou 
  b) Caso o anterior assinante seja responsável por débitos relativos ao STF e este último ou o 

novo assinante tenham procedido, de imediato, ao respectivo pagamento. 
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4. Quaisquer alterações contratuais solicitadas fora do âmbito acima definido ou nos casos em que não é 

apresentada a documentação necessária, a PT reserva-se o direito de aceitar ou não tais pedidos de alteração 

contratual (arts. 424º a 427º do Código Civil). 

 

5. Em caso de deferimento do pedido, a PT pode remeter à Beneficiária novo Contrato de STF, com as 

condições em vigor à data do deferimento do pedido, devendo a Beneficiária recolher a assinatura do respectivo 

assinante, só se considerando o pedido encerrado com a recepção do Contrato de STF devidamente assinado 

pelo novo assinante. 
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