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Decisão 

Retificação da decisão sobre a atribuição e recuperação de direitos de 

utilização de números na sequência da extinção de serviços da empresa 

Vectone 

 

Por decisão de 8 de novembro de 2018, a ANACOM - Autoridade Nacional de 

Comunicações aprovou a atribuição de direitos de utilização de números da gama “92” 

detidos pela Vectone Mobile (Portugal) Limited (Vectone) às empresas MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, NOS Comunicações e Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, na sequência da extinção de serviços da Vectone em Portugal. Foi também 

aprovada a recuperação de alguns recursos de numeração primariamente atribuídos, pela 

ANACOM, à Vectone. 

Tendo-se identificado um erro material no texto da decisão, torna-se necessário proceder 

à retificação do mesmo, nos termos do artigo 174.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

Com efeito, na tabela da alínea c) da sua decisão, referente à recuperação dos restantes 

recursos de numeração que foram primariamente atribuídos à Vectone, constavam os 

seguintes blocos de numeração: “6092300 a 6092349”, “6392300 a 6392349”, “6592300 a 

6592349”, “6692300 a 6692349” e “92300 a 92349”. 

Ora tendo a ANACOM atribuído à NOS o bloco de numeração 9230x, à Vodafone o bloco 

de numeração 9231x e à MEO o bloco de numeração 9232x bem como os respetivos 

números das gamas 609, 639, 659 e 669 que foram também implicitamente atribuídos, 

nunca se poderia recuperar a totalidade dos blocos 92300 a 92349 e das correspondentes 

gamas 609, 639, 659 e 669. 

Trata-se de um lapso de escrita que constitui, obviamente, um erro material. A fim de 

corrigir o erro material detetado, é assim necessário alterar o texto da decisão, aprovada 

em 8 de novembro de 2018. 

Neste sentido, na tabela que consta na alínea c) da referida decisão: (i) onde está “6092300 

a 6092349” deve estar “6092330 a 6092349”; (ii) onde está “6392300 a 6392349” deve 

estar “6392330 a 6392349”; (iii) onde está “6592300 a 6592349” deve estar “6592330 a 
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6592349”; (iv) onde está “6692300 a 6692349” deve estar “6692330 a 6692349” e (v) onde 

está “92300 a 92349” deve estar “92330 a 92349”. 


