
 
Versão Pública 

1/8 
 

 

DECISÃO FINAL 

sobre o levantamento da suspensão da deliberação de 12.03.2020 que determinou 

a recuperação do direito de utilização do recurso de numeração ‘1030’ à AR 

Telecom  

 

I. ENQUADRAMENTO 

1. Por comunicação recebida na Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) a 

14.01.2020, a AR Telecom – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (AR Telecom) 

informou sobre a sua pretensão em proceder à devolução do recurso de numeração 

‘1030’, com efeitos a partir de 05.04.2020, tendo para tal alegado que «[n]a sequência da 

decisão regulatória que permite à MEO deixar de disponibilizar uma oferta grossista de 

Acesso Indireto, foi confirmada por aquela entidade a descontinuação da referida oferta a 

partir de 4/4/2020». 

2. Após apreciação e análise do pedido, considerando não haver impedimento à devolução 

de recursos pelas empresas titulares do respetivo direito de utilização, o Conselho de 

Administração da ANACOM deliberou, em 12.03.2020, recuperar o direito de utilização do 

recurso de numeração ‘1030’ à AR Telecom, com efeitos a partir de 05.04.2020, conforme 

solicitado pela interessada. 

3. Nesta sequência, mediante Ofício1 de 13.03.2020, a ANACOM informou a AR Telecom da 

deliberação do Conselho de Administração acima mencionada, e da produção dos seus 

efeitos a partir de 05.04.2020, tendo igualmente alertado esta empresa de que era devida 

a taxa referente aos meses de janeiro a abril (inclusive) de 2020, pelo direito de utilização 

do recurso de numeração em referência, conforme fixado na Portaria n.º 1473-B/2008, de 

17 de dezembro, na sua redação em vigor. 

4. Posteriormente, por comunicação de 23.03.2020, a AR Telecom solicitou à ANACOM o 

adiamento da devolução do recurso de numeração ‘1030’, «para data a indicar», de modo 

a poder continuar a utilizá-lo após 05.04.2020 por mais algum tempo, naquela data ainda 

indeterminado. 

                                                        
1 Ofício n.º ANACOM-S001236/2020, de 13.02.2020 (enviado via carta registada com AR). 
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5. Para o efeito, a AR Telecom alegou que, apesar de ter recebido a confirmação da 

deliberação para a devolução do número ‘1030’ a partir do dia 05.04.2020, rececionou 

recentemente informação da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO) 

sobre [Início de Informação Confidencial - IIC] xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx2 

xxxx [Fim de Informação Confidencial - FIC]. 

6. Feita a devida apreciação e análise ao novo pedido, no pressuposto de que o interesse 

na devolução do número pela AR Telecom se iria manter, e de forma a melhor contornar 

a impossibilidade de a empresa determinar naquele momento uma data específica, no 

futuro, para se efetivar a revogação da atribuição do número em causa, [IIC] xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC], o Conselho de 

Administração da ANACOM deliberou, em 02.04.2020, suspender a deliberação de 

12.03.2020, pela qual se determinou a recuperação (com efeitos a partir de 05.04.2020) 

do direito de utilização do recurso de numeração ‘1030’ à AR Telecom; 

7. E, mais deliberou, nessa data, manter a suspensão até ao seu levantamento, a decidir 

tendo em conta a nova data a indicar pela AR Telecom para a devolução do número. 

8. Assim, mediante comunicação3 de 03.04.2020, a ANACOM informou a AR Telecom da 

deliberação do Conselho de Administração acima mencionada, com expressa menção de 

que fosse «comunicada, logo que possível, a nova data de devolução do número ‘1030’», 

e, bem assim, que «a obrigatoriedade do pagamento das taxas respetivas, inerentes ao 

direito de utilização deste recurso de numeração, se mantém de forma contínua, nos 

termos legais, conforme fixado na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, na sua 

redação em vigor, até que se proceda ao levantamento da suspensão e a recuperação 

em apreço se efetive.» (aqui destacado). 

9. Mais tarde, após comunicação da ANACOM, de 25.09.2020, para efeitos de pagamento 

da fatura4 referente à taxa de utilização de números de 2020, a AR Telecom veio informar, 

por comunicação da mesma data, que tinha efetuado o desligamento da gama de 

numeração ‘1030’ em abril, pedindo, como tal, que na fatura em causa se procedesse ao 

ajustamento referente a essa operação. Para além disso, solicitou que a ANACOM 

ajudasse na clarificação da situação.  

                                                        
2 [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC]. 
3 Comunicação remetida via email (gab.ca@anacom.pt) ao abrigo do disposto no artigo 63.º do CPA, a qual foi 
rececionada pela AR Telecom na mesma data. 
4 Fatura n.º F220000035, no montante de 21.882,00 euros. 

mailto:gab.ca@anacom.pt
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10. Na sequência de clarificação por parte da ANACOM, em 28.09.2020, sobre o assunto em 

apreço, a AR Telecom indicou, por comunicação do mesmo dia, que afinal «esta migração 

ficou efetiva dia 01.06.2020, data em que a AR Telecom deixou de utilizar em definitivo a 

gama de numeração 1030» (aqui destacado), tendo também referido que «por lapso, o 

novo pedido não foi efetuado à ANACOM já que este processo tinha [IIC] xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC]» (aqui destacado). 

11. Neste âmbito, a AR Telecom veio solicitar, em 28.09.2020, em sede de interpelação para 

efeitos de pagamento de taxas de utilização de números referentes ao ano de 2020, a 

recuperação do recurso de numeração ‘1030’ com efeitos a partir de 01.06.2020, e, nesse 

sentido, que o valor anual a pagar pela taxa de utilização do mesmo tenha em conta 

apenas os meses da sua utilização. 

II. AUDIÊNCIA PRÉVIA DA INTERESSADA 

12. Por deliberação de 19.11.2020, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou o 

sentido provável de decisão referente ao levantamento da suspensão da deliberação de 

12.03.2020 que determinou a recuperação do direito de utilização do recurso de 

numeração ‘1030’ à AR Telecom.  

13. Neste sentido, foi deliberado pôr termo, com efeitos a 28.09.2020, à suspensão da 

deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 12.03.2020 que determinou a 

recuperação do direito de utilização do referido recurso de numeração. 

14. E, consequentemente, foi deliberado proceder à recuperação do recurso de numeração 

‘1030’ na mesma data a que produz efeitos o mencionado levantamento da suspensão, 

ou seja, a 28.09.2020 e, bem assim, proceder à emissão da nota crédito do valor 

remanescente, de outubro a dezembro de 2020, relativa à fatura n.º [IIC] xxxxxxxxxx [FIC], 

emitida em 01.09.2020, pelo montante de [IIC] xxxxxxxxxx [FIC], e liquidada pela AR 

Telecom, em 02.10.2020, conforme fixado na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 

dezembro, na sua redação em vigor. 

15. Foi, igualmente, deliberado submeter o sentido provável de decisão a audiência prévia da 

AR Telecom, ao abrigo do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (CPA), concedendo 

um prazo de 10 (dez) dias úteis para a empresa, querendo, se pronunciar por escrito. 
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16. A AR Telecom foi notificada5 a 20.11.2020, recorrendo-se, para o efeito, aos meios 

eletrónicos de comunicação, ao abrigo do disposto no artigo 63.º e, no que for aplicável, 

nos artigos 112.º e 113.º, todos do CPA. 

17. A notificação forneceu o projeto de decisão, assim como os elementos necessários para 

a interessada conhecer todos os aspetos relevantes para a decisão, em matéria de facto 

e de direito, tendo sido também facultado o respetivo acesso para consulta do processo.  

18. Porém, tendo terminado no dia 09.12.2020 o prazo de 10 (dez) dias úteis fixado para a 

empresa se pronunciar, a AR Telecom não apresentou pronúncia ao sentido provável de 

decisão, e não requereu diligências complementares, nem juntou aos autos elementos de 

prova, como admitido nos termos do CPA. 

19. Não obstante, tendo sido devidamente cumpridas as exigências legais de participação da 

interessada no âmbito do presente procedimento administrativo, considera-se que não 

foram apresentados factos, nem elementos pela AR Telecom, nem se identificam, como 

tal, elementos que conduzam a uma alteração do sentido provável de decisão de 

19.11.2020.  

Nestes termos, cumpre proferir decisão final. 

III. ANÁLISE DO PEDIDO 

20. Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro, na sua redação em vigor (Lei das Comunicações Eletrónicas), compete à 

ANACOM gerir o plano nacional de numeração (também denominado PNN), segundo os 

princípios da transparência, eficácia, igualdade e não discriminação, incluindo a definição 

das condições de atribuição e de utilização dos recursos nacionais de numeração. 

21. A utilização de recursos está dependente da atribuição de direitos de utilização, os quais 

podem ser atribuídos quer às empresas que oferecem redes ou serviços de comunicações 

eletrónicas, quer às empresas que utilizam essas redes ou serviços, nos termos da 

legislação aplicável (cfr. n.ºs 1 e 2 do artigo 36.º da Lei das Comunicações Eletrónicas). 

22. Por sua vez, os direitos de utilização de números apenas podem estar sujeitos às 

condições previstas no artigo 37.º da referida Lei, das quais releva-se, para o presente 

                                                        

5 Mediante comunicação remetida via email (gab.ca@anacom.pt) ao abrigo do disposto no artigo 63.º do CPA, a 

qual foi rececionada pela AR Telecom na mesma data. 

mailto:gab.ca@anacom.pt
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caso, a «[u]tilização efetiva e eficiente dos números, em conformidade com a alínea b) do 

n.º 2 do artigo 17.º», e a aplicação de «[t]axas, em conformidade com o artigo 105.º;». 

23. De acordo com as alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 105.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, respetivamente, a atribuição de direitos de utilização de números e a sua 

reserva, e a utilização de números estão sujeitas a taxas. As regras e os montantes 

aplicáveis às referidas taxas estão fixados na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 

dezembro (na sua redação em vigor). 

Posto isto, 

24. A AR Telecom encontra-se inscrita no registo de empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas mantido pela ANACOM, tendo sido atribuído a esta empresa, 

para assegurar a sua oferta, entre outros, o «código de prestador de acesso indireto – 

1030». 

25. Em resposta ao pedido formulado pela AR Telecom em 14.01.2020, a ANACOM decidiu 

favoravelmente à interessada, no sentido de devolver o número ‘1030’, tendo a ANACOM 

revogado o ato de atribuição do direito de utilização do respetivo recurso de numeração a 

essa empresa, com efeitos a partir do dia 05.04.2020.  

26. Atento o teor da comunicação de 23.03.2020 da AR Telecom, na qual «[n]a sequência da 

informação recentemente recebida [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC] apesar de termos recebido confirmação da 

ANACOM para entrega do prefixo 1030 a partir do dia 5 de abril» a empresa «solicita o 

adiamento da referida entrega para data a indicar», a ANACOM entendeu que o pedido 

antes formulado de devolução do recurso de numeração mantinha-se, não se verificando 

desistência da interessada no pedido em causa, ocorrendo antes uma modificação quanto 

ao momento da sua devolução, para uma nova data, apesar de não lhe ser ainda possível 

precisar quando. 

27. Ou seja, o pedido da AR Telecom refletia-se apenas na data em que produziria efeitos o 

ato administrativo praticado pela ANACOM em 12.03.2020 – tratava-se, pois, de adiar 

para momento posterior a produção dos seus efeitos. 

28. Deste modo, no pressuposto de que o interesse na devolução do número pela AR Telecom 

se manteria, e de forma a melhor contornar a impossibilidade de a empresa determinar, 

em 23.03.2020, uma data específica, no futuro, para se efetivar a revogação da atribuição 

do número em causa, [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC], 

em 02.04.2020 foi praticado pela ANACOM novo ato constitutivo, de natureza suspensiva, 

que subtraiu a eficácia do ato anterior (isto é, a deliberação de 12.03.2020). 

29. Essa eficácia do ato administrativo, em todo o caso, poderia vir a ser recuperada assim 

que cessasse a suspensão, o que, como a AR Telecom bem sabe, ficou dependente de 

sua comunicação. 

30. Com efeito, não só no pedido de adiamento para a devolução do recurso de numeração 

em causa (de 23.03.2020) resulta claro que a AR Telecom faz essa solicitação de entrega 

«para data a indicar», comprometendo-se nesse sentido; 

31. Como ficou bem expresso, na comunicação que a ANACOM endereçou a esta empresa 

em 03.04.2020, em resposta ao pedido de adiamento referido, que, sendo a decisão de 

suspensão sustentada no entendimento de que a AR Telecom mantinha o interesse na 

referida devolução, a empresa deveria comunicar, logo que possível, a nova data de 

devolução do número ‘1030’. 

32. Acontece, porém, que a comunicação da nova data de devolução do recurso de 

numeração em causa não foi – como deveria ter sido – efetuada pela AR Telecom à 

ANACOM, mantendo-se, nestes termos, a suspensão do ato administrativo e, como tal, o 

respetivo direito de utilização do recurso de numeração em causa na titularidade da AR 

Telecom, pelo menos até 28.09.2020. 

33. Ora, o entendimento seguido pela ANACOM em matéria de aplicação de taxas de 

utilização de recursos de numeração tem sido o de que (i) o valor da taxa, sendo anual, é 

proporcional ao tempo de utilização dos recursos numa base mensal e o de que (ii) as 

taxas devidas pela utilização de números são exigíveis, enquanto:  

a) os mesmos estiverem atribuídos ou reservados (logo não disponíveis para outras 

atribuições); 

b) não for expressamente requerida a sua devolução; e/ou 

c) se mantiver válido o título de exercício de atividade que permita ao prestador de 

serviços utilizar determinados recursos de numeração. 

34. No presente caso, e recapitulando, a AR Telecom pediu a devolução do recurso de 

numeração ‘1030’, em 14.01.2020, com efeitos a partir de 05.04.2020, mas veio depois 

solicitar o adiamento da referida devolução, o que foi autorizado pela ANACOM, em 
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02.04.2020, sem nunca voltar a comunicar a nova data em que ocorreria essa devolução, 

por lapso, como expressamente assume na sua comunicação de 28.09.2020. 

35. Somente após comunicação da ANACOM de 25.09.2020, feita em sede de interpelação 

para pagamento da fatura (n.º [IIC] xxxxxxx [FIC]), relativa à taxa de utilização de números 

de 2020, é que a AR Telecom veio referir que «abril efetu[ou] o desligamento da gama da 

numeração 1030», suscitando a questão do «ajustamento referente a esta operação»;  

36. Para em 28.09.2020, em nova comunicação, indicar que afinal alegadamente a «migração 

ficou efetiva dia 1/6/2020, data em que a Ar Telecom deixou de utilizar em definitivo a 

gama de numeração 2030», admitindo expressamente que a comunicação, que lhe era 

devida à ANACOM, não foi feita, devido a lapso interno da empresa: «[p]or lapso, o novo 

pedido [entenda-se de devolução] não foi efetuado à ANACOM já que este processo tinha 

[IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     [FIC]»; 

37. E, solicitando, também apenas nessa mesma data (28.09.2020), que «a numeração deixe 

der ser atribuída à Ar Telecom, com efeitos a 1/6/2020 e que o valor anual a pagar tenha 

em conta somente estes meses.».  

38. Portanto, devido à falta de comunicação à ANACOM pela AR Telecom do mencionado 

«desligamento» com efeitos a 01.06.2020, o recurso de numeração em causa continuou 

na plena disponibilidade da empresa. 

39. Para além disso, não tendo sido possível à ANACOM – em virtude (reitera-se) da falta de 

comunicação da AR Telecom - libertar esse recurso de numeração no período entre 

01.06.2020 e 28.09.2020, [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [FIC], entende-se 

que a responsabilidade pelo pagamento da taxa de utilização do número ‘1030’ no referido 

período recai inteiramente sobre a AR Telecom.  

40. Para reforço deste entendimento, veja-se também o disposto na alínea b) do artigo 21.º 

da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro (na sua redação em vigor), que 

estabelece, em particular, que a taxa de utilização de números é «proporcional à 

quantidade de recursos cujos direitos de utilização são atribuídos ou reservados, não 

estando dependente da quantidade dos que são efetivamente utilizados ou ativados;».  
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41. De resto, esta abordagem está alinhada com o princípio ocupador/pagador, que está 

subjacente à utilização dos recursos de numeração.  

42. Nestes termos, entende-se que a revisão da liquidação e a consequente emissão de nota 

de crédito deve ser considerada a partir de 28.09.2020, data em que foi comunicada pela 

AR Telecom à ANACOM (e em que esta Autoridade tomou conhecimento) a devolução do 

recurso de numeração ‘1030’.  

43. Mantém-se, pois, na integra o entendimento contido no projeto de decisão, aprovado pela 

Conselho de Administração da ANACOM, em 19.11.2020. 

IV. DECISÃO   

Face ao exposto, o Conselho de Administração da ANACOM, no âmbito das suas atribuições 

previstas da alínea q), do n.º 1, do artigo 26.º dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, e ao abrigo da alínea b) e f) do n.º 1 do artigo 37.º 

e da alínea e) do n.º 1 do artigo 105.º, todos da Lei das Comunicações Eletrónicas, delibera 

o seguinte: 

1. Pôr termo, com efeitos a 28.09.2020, à suspensão da deliberação do Conselho de 

Administração da ANACOM, de 12.03.2020, que determinou a recuperação do direito de 

utilização do recurso de numeração ‘1030’ à AR Telecom; 

2. Em resultado do ponto deliberativo anterior, proceder: 

2.1. à recuperação do recurso de numeração ‘1030’ na mesma data a que produz efeitos 

o levantamento da suspensão referido o número anterior, ou seja, a 28.09.2020; e 

2.2. à emissão da nota crédito do valor remanescente, de outubro a dezembro de 2020, 

relativa à fatura n.º [IIC] xxxxxxxx [FIC], emitida em 01.09.2020, pelo montante de 

[IIC] xxxxxxxxxxxxxxxx [FIC], e liquidada pela AR Telecom, em 02.10.2020, 

conforme fixado na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, na sua redação 

em vigor. 

 

Lisboa, 30 de dezembro de 2020. 


