
  
 

DECISÃO 

 

Relativa à prorrogação do prazo da consulta pública sobre a disponibilização 

de espectro na faixa de frequência dos 26 GHz 

 

1. Por decisão de 10.12.2021, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) aprovou o lançamento de uma consulta pública sobre a 

disponibilização de espectro na faixa de frequência dos 26 GHz, nos termos previstos no 

artigo 9.º, n.º 2, alínea h), e do artigo 26.º, n.º 1, alínea q), dos Estatutos da ANACOM, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, tendo sido fixado o dia 31 de 

janeiro de 2022 como data-limite para os interessados se manifestarem1. 

2. A referida consulta pública foi lançada no sítio institucional da ANACOM na Internet em 

13.12.2021. 

3. A NOS Comunicações, S.A., através de comunicação de 04.01.2022, vem requerer à 

ANACOM a prorrogação do prazo de resposta à referida consulta pública por um período 

adicional de 15 dias úteis, fundamentando o seu pedido no seguinte: 

a. que a referida consulta “inclui um conjunto vasto e diverso de questões cuja 

resposta carece de conhecimento alargado sobre as diferentes matérias 

abordadas e exige a devida ponderação de diferentes e múltiplos aspetos”; 

b. que “nas últimas semanas têm-se registado alguns constrangimentos à devida 

análise e ponderação da informação necessária à resposta cabal da consulta 

pública, nomeadamente, mas não se limitando, o atravessamento de um período 

de ausências de múltiplos colaboradores devido a férias”. 

4. Adicionalmente, salienta a “importância que a NOS atribui à consulta em causa para o 

futuro do setor, o que determina a necessidade de tempo adequado para definição da 

posição e elaboração da resposta a remeter à ANACOM”. 

 

 

                                                            
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1712070.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1712070


  
 

5. Analisados os argumentos apresentados pela NOS e tendo em conta o seguinte: 

(a) a importância dos contributos de todos os intervenientes no mercado (fabricantes, 

operadores, entidades privadas e públicas, utilizadores e outros) sobre a 

disponibilização de espectro na faixa dos 26 GHz, para futuras tomadas de decisão 

sobre o assunto; 

(b) que a prorrogação do prazo da consulta pública permitirá à NOS e às demais 

entidades, eventuais interessadas na disponibilização de espectro na faixa dos 26 

GHz, dar uma resposta mais completa e detalhada;  

admite-se que a prorrogação do prazo ora em questão não prejudicará em demasia a 

análise em curso relativa à eventual disponibilização de espectro da faixa dos 26 GHz. 

6. Face ao exposto, o Conselho de Administração delibera, ao abrigo 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, (a) aprovar a prorrogação do prazo da consulta pública sobre 

a disponibilização de espectro na faixa de frequência dos 26 GHz por mais 15 dias úteis, 

fixando assim como nova data-limite o dia 21.02.2022, bem como (b) determinar a 

adequada divulgação do novo termo do prazo da consulta no sítio da ANACOM na 

Internet. 

 

Lisboa, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 


