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DECISÃO 

sobre a atribuição de direitos de utilização de recursos de numeração à 

Belgacom International Carrier Services 

No cumprimento das atribuições conferidas à ANACOM pela alínea f) do n.º 1 do artigo 8.º 

dos seus Estatutos, publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, na 

prossecução dos objetivos de regulação, fixados na alínea a) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 

do artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, de 10 fevereiro, na sua redação e vigor (Lei das Comunicações 

Eletrónicas), bem como ao abrigo do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos 

da ANACOM e nos termos do disposto nos artigos 17.º, 19.º, 36.º e 37.º, todos da referida 

Lei, o Conselho de Administração delibera: 

1. Atribuir à Belgacom International Carrier Services (BICS) o direito à utilização dos 

recursos de numeração indicados em anexo (que faz parte integrante desta decisão), e 

atribuir o código de operador “BICS” para efeitos da BD-112L e, em particular, do ponto 

5.2.3. do Anexo II do Regulamento n.º 99/2009, de 23 de fevereiro (Regulamento 112L). 

2. Sujeitar a BICS, no exercício dos direitos agora atribuídos, e nos termos do artigo 37.º 

da Lei das Comunicações Eletrónicas, ao cumprimento das seguintes condições: 

a) Utilizar os números, mencionados no ponto deliberativo anterior, nos seguintes 

termos: 

(i) os números da gama '2’, indicados no anexo, em exclusivo para a oferta do 

serviço telefónico acessível ao público em local fixo na respetiva área 

geográfica; 

(ii) os números da gama ‘30’, indicados no anexo, em exclusivo para a oferta do 

serviço VoIP nómada; 

(iii) os números da gama ‘800’, indicados no anexo, em exclusivo para a oferta do 

serviço de chamadas nacionais grátis para o chamador; 

(iv) os números correspondentes ao código de empresa, indicados no anexo, o qual 

é parte integrante do(s) Network Routing Number (NRN), em exclusivo para 

efeitos de encaminhamento de comunicações para números portados; 
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b) Utilizar os números atribuídos de forma efetiva e eficiente para que não conduza ao 

seu subaproveitamento; 

c) Garantir a portabilidade dos números, nos termos do artigo 54.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e do Regulamento da Portabilidade; 

d) Pagar à ANACOM as taxas previstas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 105.º da 

Lei de Comunicações Eletrónicas, no montante e de acordo com o fixado na Portaria 

n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, na sua redação em vigor; 

e) Assegurar o cumprimento das obrigações em matéria de serviço de listas para efeitos 

dos artigos 50.º e 89.º da Lei das Comunicações Eletrónicas; 

f) Respeitar os Princípios e critérios para a gestão e atribuição de recursos de 

numeração, aprovados pela ANACOM em 02.06.1999; 

g) Cumprir as demais condições associadas aos direitos de utilização de números que 

venham a ser fixadas pela ANACOM em execução da Lei das Comunicações 

Eletrónicas. 

3. De modo a garantir o cumprimento da condição relativa à utilização efetiva e eficiente 

dos números, prevista na alínea b) do ponto deliberativo anterior, deve a BICS assegurar 

que: 

a) Pelo menos 60% dos números estejam atribuídos a clientes finais com serviço ativo, 

antes de solicitar a atribuição de novos direitos de utilização de números para a oferta 

do respetivo serviço; 

b) Os números atribuídos são ativados num prazo máximo de 6 (seis) meses contado a 

partir da data de atribuição do presente direito de utilização, sob pena da ANACOM 

determinar a sua recuperação. 

4. Informar a BICS, no âmbito da portabilidade, que:  

a) Existe uma Extranet (PortNet - https://anacom365.sharepoint.com/sites/Portnet/), com 

informação relevante, a que as empresas com obrigações de portabilidade devem 

aceder em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento da 

Portabilidade;  

https://anacom365.sharepoint.com/sites/Portnet
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b) O acesso à Extranet pode ser efetuado pelos utilizadores/colaboradores da BICS que 

estejam validados pela ANACOM; 

c) Para efeitos da alínea b) anterior, deverá ser remetida à ANACOM a lista dos 

utilizadores nomeados pela BICS, indicando os seguintes elementos:  

− Nome;  

− Contacto telefónico;  

− Endereço de correio eletrónico;  

d) Após a receção dos dados indicados, os mesmos serão validados pela ANACOM, e 

os utilizadores indicados pela BICS serão notificados por correio eletrónico, com as 

instruções para aceder à referida Extranet; 

e) A BICS tem a responsabilidade de informar prontamente a ANACOM sobre quaisquer 

alterações relativas aos referidos utilizadores, mantendo atualizada a lista dos 

utilizadores com acesso à Extranet. 

Considerando que a atribuição dos recursos de numeração em causa é inteiramente favorável 

à requerente, BICS, indo ao encontro do que solicitou a esta Autoridade, pode a audiência 

prévia dos interessados ser dispensada, ao abrigo e nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 

124.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Lisboa, 11 de fevereiro de 2021.  
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ANEXO 

 

Recursos de numeração E.164 (UIT-T) 

Designação 
Bloco 

atribuído 
Área Geográfica 

Serviço telefónico acessível ao 

público em local fixo 

22912 XXXX Porto 

21027 XXXX Lisboa 

Serviço VoIP nómada 30551 XXXX 

Serviço de chamadas nacionais 

grátis para o chamador 
80031 XXXX 

 

 

 

Prefixos de encaminhamento para números portados (rec. Q.769.1 da UIT-T) 

Código de empresa (P1P2P3) do Network Routing 

Number 
077 

Formato do Network Routing Number (NRN) 

Código de 

Serviço 
Código de Empresa Comutador 

D P1 P2 P3 C1 C2 C3 


