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Decisão de atribuição e recuperação de direitos de utilização de números na 

sequência da extinção dos serviços de comunicações móveis dos CTT – 

Correios de Portugal, S.A. 

1. Extinção dos serviços de comunicações móveis dos CTT – Correios de Portugal, 

S.A. 

Através de comunicação de 3 de dezembro de 2018, a empresa CTT – Correios de 

Portugal, S.A. (doravante CTT) comunicou à ANACOM que, a partir de 1 de janeiro de 

2019, iria cessar a sua oferta de comunicações móveis sob a marca Phone-ix1. 

Com a cessação da sua atividade, a empresa deixou de estar apta a desenvolver as 

diligências que asseguram o cumprimento dos princípios e das regras aplicáveis à 

portabilidade, designadamente a necessária interação com as demais empresas com 

obrigações de portabilidade e com a Entidade de Referência, bem como a assegurar o 

cumprimento das condições associadas aos direitos de utilização dos recursos de 

numeração que lhe foram primariamente atribuídos pela ANACOM, a saber: 

Plano Descrição Recursos 

E.164 (UIT-T) Serviço de apoio a clientes 1692 

Serviços informativos - outras listas 1892 

Consulta direta de caixa de correio de voz 

a números do serviço telefónico móvel 

blocos de 10.000 números 6092200 a 

6092229 

Serviços de fax do serviço telefónico 

móvel 

blocos de 10.000 números 6392200 a 

6392229 

Serviços de dados do serviço telefónico 

móvel 

blocos de 10.000 números 6592200 a 

6592229 

Depósito direto de mensagens de correio 

de voz destinadas a números do serviço 

telefónico móvel 

blocos de 10.000 números 6692200 a 

6692229 

                                                           
1 Ver aviso publicitado pela ANACOM em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1464917. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1464917
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Plano Descrição Recursos 

Serviços de acesso universal, em que os 

preços máximos fixados são: 0,10€/minuto 

(s/ iva incluído) para chamadas originadas 

nas redes fixas e de 0,25€/min (s/ iva 

incluído) para chamadas originadas nas 

redes móveis 

blocos de 10.000 números 70792xxxx 

Serviço telefónico móvel blocos de 10.000 números 92200 a 92229 

Q.769.1 (UIT-T) NRN – Código de empresa para encaminhamento de chamadas para 

números portados 

D092 

Neste contexto, a ANACOM acionou, em 13 de dezembro de 2018, os mecanismos 

previstos no artigo 11.º do Regulamento da Portabilidade2, na redação em vigor. 

Assim, deu-se início à contagem do “tempo de quarentena3”, período durante o qual os 

clientes dos CTT podiam requerer a portabilidade do seu número (período que terminou no 

passado dia 29 de março de 2019). Em simultâneo, assegurou-se que os restantes 

prestadores que originam chamadas para aqueles números adotaram técnicas de 

encaminhamento do tipo all call query (ACQ), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do 

artigo 4.º do Regulamento da Portabilidade, na redação conferida pelo Regulamento n.º 

114/2012, de 13 de março. 

A extinção de um serviço implica ainda, tal como se estabelece no n.º 4 do referido artigo 

11.º do Regulamento da Portabilidade, designadamente o seguinte: 

a) Recuperação, pela ANACOM, de todos os números cujos direitos haviam sido 

atribuídos à empresa por esta Autoridade, quer os números não ativos à data da 

extinção, quer todos aqueles que estando ativos nessa data não foram portados 

durante o tempo de quarentena; 

b) Recuperação, pelo prestador doador, de todos os números que haviam sido portados 

para a empresa que extingue o serviço e que durante o tempo de quarentena não são 

objeto de pedido de portabilidade para outro operador; 

                                                           
2 Referente à extinção do serviço. 
3 3 meses. 
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c) Assunção, pelo prestador recetor, de todos os direitos e responsabilidades associados 

aos números dos seus assinantes atribuídos primariamente à empresa do serviço 

extinto e que para ele haviam sido portados até à data dessa extinção, a partir dessa 

data; 

d) Assunção, pelo prestador recetor, de todos os direitos e responsabilidades associados 

aos números dos assinantes atribuídos primariamente à empresa do serviço extinto 

que tenham portado os seus números, em primeira portabilidade durante o período de 

quarentena, a partir da data em que essa portabilidade é efetuada. 

2. Solução técnica 

A extinção de serviços e os correspondentes impactos técnicos, já tinham sido identificados 

pela ANACOM em 2009, aquando da revisão da Especificação de Portabilidade, que 

constitui parte integrante do Regulamento da Portabilidade, tendo sido então analisadas 

as soluções técnicas passíveis de aplicação às comunicações “non call related” (e.g. SMS) 

em cenários de extinção de serviço. Essas soluções foram plasmadas no Apêndice B4 do 

Anexo I da Especificação de Portabilidade (Interface técnico entre redes), no qual, entre 

outros aspectos, se evidenciou que “No caso da extinção de um dos actuais MNO não se 

vislumbra uma solução razoável e implementável, devendo por isso merecer uma avaliação 

dos procedimentos a adoptar de modo a minimizar o impacto para os consumidores e 

restantes operadores”. 

Em 2011, o impacto da extinção de serviços foi objeto de reanálise, tendo sido elaborado, 

pela ANACOM, o relatório sobre o “Impacto da extinção de serviço na portabilidade - 

comunicações non-call related”5, no qual foram equacionadas algumas soluções para 

ultrapassar as dificuldades técnicas de assegurar a continuidade da prestação de serviços 

de comunicações “non-call related” - e de comunicações em roaming - com números da 

empresa extinta que fossem portados para outros prestadores. 

Nesse relatório concluiu-se que não existia apenas uma “solução técnica para resolver de 

forma plena a descontinuidade nos serviços non call related (SMS/MMS) para assinantes 

do serviço telefónico móveis com números móveis de prestadores que descontinuem a sua 

atividade”. 

                                                           
4 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=339821. 
5 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1065977. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=339821
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1065977
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3. Solução proposta 

Não havendo desenvolvimentos a registar na análise efetuada para os serviços “non-call 

related”, importa agora, face à situação concreta da extinção do serviço dos CTT, avaliar e 

ponderar qual a solução que, com menor impacto para as empresas que operam no 

mercado e que, simultaneamente, mitigue os impactos nos consumidores, melhor assegura 

o encaminhamento das comunicações de e para números ativos da empresa extinta, quer 

a nível nacional, quer a nível internacional. 

Ora, uma das soluções, referenciada nas conclusões do suprarreferido relatório, para o 

encaminhamento das comunicações para números cujos direitos tenham sido atribuídos a 

uma empresa que extingue o serviço passava pela “(…) reatribuição dos blocos do 

prestador móvel que cessa atividade do serviço de comunicações eletrónicas a um ou mais 

prestadores ativos, através de uma metodologia a definir”. 

No caso concreto da extinção do serviço dos CTT, verificou-se, após o termo do período 

de quarentena - 29 de março de 2019 -, que: 

a) Dos 300 000 números da gama “92” atribuídos aos CTT, para a prestação do serviço 

telefónico móvel, vários encontram-se ativos (tendo sido portados para outros 

operadores).  

b) Estes números ativos encontram-se distribuídos pelos três blocos de 100 000 

números, o que inviabiliza, desde logo, a recuperação destes blocos. 

c) Dos 10 000 números da gama “707” atribuídos aos CTT não existe nenhum número 

ativo ou portado para outro prestador, pelo que podem e devem ser recuperados pela 

ANACOM, em conformidade com o que se estabelece na alínea a) do n.º 4 do artigo 

11.º do Regulamento da Portabilidade.  

Neste contexto, a ANACOM promoveu um debate sobre esta matéria, no âmbito das 

reuniões da Comissão de Acompanhamento da Portabilidade, que culminou com a  

proposta de (re)atribuição a dois dos três operadores de redes móveis (MNO)6 da 

numeração móvel atribuída primariamente aos CTT, uma vez que um dos operadores, a 

NOS, não manifestou interesse  na (re)atribuição de um bloco de 100 000 números. 

                                                           
6 MEO e Vodafone. 
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Esta solução foi reconhecida como sendo aquela que, de forma quase imediata, permite 

assegurar que os clientes com números ativos – portados – nessas gamas continuam a 

usufruir plenamente dos seus serviços, em particular dos serviços “non-call related” e em 

roaming. 

Tratando-se de uma situação idêntica à da extinção dos serviços prestados pela Vectone 

Mobile (Portugal) Limited em Portugal e que envolve a adoção da solução técnica que se 

considerou e ainda se considera ser a mais adequada para a situação concreta, a 

ANACOM igualmente entende que, em obediência aos princípios da segurança jurídica e 

da proteção da confiança do direito, bem como ao regime geral de atribuição de direitos de 

utilização de números, previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas7, deve adotar um ato 

expresso de (re)atribuição destes blocos de numeração aos operadores de redes móveis 

que manifestem interesse, explicitando-se o bloco de números atribuído a cada um, bem 

como as condições associadas à respetiva utilização. 

Todavia, tendo presente que os interessados já tiveram a oportunidade de se pronunciar 

sobre as questões que importam à decisão, tendo inclusivamente manifestado a sua 

concordância com a solução técnica proposta pela ANACOM, a qual não foi objeto de 

oposição das demais entidades com obrigações de portabilidade8, considera-se que, ao 

abrigo do disposto alínea f) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento 

Administrativo, pode ser dispensada a audiência dos interessados. 

Por fim, reitera-se o entendimento de que a solução adotada para esta extinção de serviço 

não inviabiliza que, perante outras situações de extinção de serviços, a ANACOM possa, 

atentas as circunstâncias concretas de cada caso, vir a ter que decidir de forma distinta. 

4. Decisão 

Face ao exposto, ao abrigo do disposto nos artigos 17.º, 36.º e 37.º da Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro, na sua redação atual, bem como nos artigos 5.º e 11.º do Regulamento da 

Portabilidade, e no exercício dos poderes e competências conferidos pela alínea b) do n.º 

1 do artigo 9.º e pela alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da ANACOM, o 

Conselho de Administração delibera: 

                                                           
7 De acordo com o qual estes direitos devem ser atribuídos através de procedimentos objetivos, transparentes 

e não discriminatórios. 
8 Ar Telecom, Onitelecom e NOWO (os dois últimos além de operadores da rede fixa são também MVNO). 
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a) Atribuir os direitos de utilização de numeração da gama “92” às empresas MEO - 

Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. e Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A., nos termos que constam na tabela seguinte: 

Plano Descrição Recursos Operador 

E.164 (UIT-T) 

Consulta direta de 

caixa de correio de 

voz a números do 

serviço telefónico 

móvel 

blocos de 

10.000 números 

6092200 a 

6092209 

Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. 

6092210 a 

6092229 

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. 

Serviços de fax do 

serviço telefónico 

móvel 

blocos de 

10.000 números 

6392200 a 

6392209 

Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. 

6392210 a 

6392229 

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. 

Serviços de dados 

do serviço 

telefónico móvel 

blocos de 

10.000 números 

6592200 a 

6592209 

Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. 

6592210 a 

6592229 

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. 

 Depósito direto de 

mensagens de 

correio de voz 

destinadas a 

números do 

serviço telefónico 

móvel 

blocos de 

10.000 números 

6692200 a 

6692209 

Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. 

6692210 a 

6692229 

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. 

Serviço telefónico 

móvel 

blocos de 

10.000 números 

92200 a 

92209 

Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. 

92210 a 

92229 

MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. 

b) Sujeitar os suprarreferidos direitos de utilização de números às condições associadas 

à sua utilização, tal como previsto na Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação 

em vigor.  

c) Recuperar os restantes recursos de numeração que foram primariamente atribuídos 

aos CTT – Correios de Portugal, S.A. e que se encontram melhor identificados na 

tabela seguinte: 



 

7/7 

 

Plano Descrição Recursos 

E.164 (UIT-T) 

Serviço de apoio a clientes 1692 

Serviços informativos - outras listas 1892 

Serviços de acesso universal, em que os 

preços máximos fixados são: 0,10€/minuto 

(s/ iva incluído) para chamadas originadas 

nas redes fixas e de 0,25€/min (s/ iva 

incluído) para chamadas originadas nas 

redes móveis 

blocos de 10.000 números 70792xxxx 

Q.769.1 (UIT-T) 
NRN – Código de empresa para encaminhamento de chamadas para 

números portados 

D092 

 

d) Dispensar a audiência prévia dos interessados, ao abrigo e nos termos da alínea f) do 

n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que os 

mesmos já tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre as questões que importam 

à decisão. 

Lisboa, 11 de abril de 2019. 


