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DECISÃO  

Suspensão dos prazos do procedimento de consulta regulamentar a que foi 

submetido o Projeto de Regulamento do Leilão para a Atribuição de Direitos de 

Utilização de Frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 

2,6 GHz e 3,6 GHz e da audiência prévia e consulta pública a que foi submetido o 

projeto de decisão relativo à Alteração do direito de utilização de frequências 

detido pela Dense Air Portugal 

 

1. Por deliberação de 6 de fevereiro de 2020, a ANACOM aprovou o Projeto de 

Regulamento do Leilão para a Atribuição de Direitos de Utilização de Frequências nas 

faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz (Regulamento 

do Leilão). 

O referido projeto de regulamento foi submetido ao procedimento de consulta 

regulamentar, nos termos previstos no artigo 10.º dos Estatutos da ANACOM, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, e dos artigos 98.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA), tendo sido fixado um prazo de 30 

dias úteis para os interessados se pronunciarem. 

Na sequência de diversos pedidos, a ANACOM decidiu em 11 de março de 2020, 

prorrogar este prazo de consulta regulamentar por um período adicional de 5 dias úteis, 

tendo o seu termo passado para o dia 01.04.2020. 

2. Por deliberação de 20 de fevereiro de 2020, a ANACOM aprovou o sentido provável 

de decisão relativo à Alteração do direito de utilização de frequências atribuído à Dense 

Air Portugal. 

O referido sentido provável de decisão foi submetido a audiência prévia da Dense Air 

Portugal, nos termos do artigo 121.º e seguintes do CPA, bem como ao procedimento 

geral de consulta, nos termos dos artigos 8.º e 20.º, n.º 3, da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, tendo sido fixado o prazo de 20 dias úteis para os interessados se 

pronunciarem, o qual termina em 25.03.2020. 
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3. Por comunicação de 11.03.2020, a NOS veio solicitar uma prorrogação adicional de, 

no mínimo, 30 dias úteis do prazo de resposta à consulta pública sobre o projeto de 

regulamento do leilão. 

Por comunicação de 13.03.2020, a NOS informou que desistia do pedido apresentado 

a 11.03.2020, requerendo, em substituição, a imediata suspensão do procedimento de 

consulta pública sobre o projeto de regulamento do leilão, por tempo indeterminado, e 

consequentemente do procedimento subsequente a essa consulta pública, incluindo a 

realização do leilão. 

4. Por comunicação de 12.03.2020, a Vodafone requereu a suspensão do procedimento 

de consulta pública sobre o projeto de regulamento do leilão por 30 dias, prorrogáveis 

por idênticos períodos, até que o Governo português indique que a situação 

epidemiológica que assola o país se encontre controlada. 

5. Por comunicação de 13.03.2020, a MEO requereu igualmente a suspensão do 

referido procedimento de consulta regulamentar até à normalização das condições a 

nível nacional. 

6. Finalmente, por comunicação de 17.03.2020, a Dense Air Portugal solicitou a 

prorrogação do prazo do procedimento relativo ao sentido provável de decisão 

respeitante à Alteração do direito de utilização de frequências atribuído à Dense Air 

Portugal, por período coincidente com o que vier a ser fixado para o procedimento de 

consulta relativo ao projeto de regulamento do leilão.  

7. A NOS alega que o seu pedido se prende com a recente evolução acelerada da 

adoção de medidas de prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-

19), sublinhando que tem em funções permanentes um conjunto alargado de pessoas 

que, tendo sido destacadas das suas funções normais, estão neste momento a apoiar 

a atividade do Gabinete de Crise do COVID-19, que tem por missão dotar a organização 

das condições necessárias para gerir este risco, assim como analisar e acompanhar a 

evolução das diferentes fases. 

A empresa evidencia, assim, que os seus esforços e atividades estão centrados e 

concentrados na continuidade dos serviços essenciais, pelo que a cabal capacitação da 

NOS para a elaboração da resposta à consulta pública e atos subsequentes exige, quer 

a organização e funcionamento de uma equipa interna especialmente alocada ao 
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projeto, quer o recurso a especialistas externos, nacionais e estrangeiros, sendo que 

estes últimos estão impedidos de viajar. 

Sublinhando que a equipa interna se encontra parcialmente alocada ou também 

concentrada no acompanhamento do Gabinete de Acompanhamento do COVID 19 ou 

a trabalhar remotamente, a NOS alega que não se encontra capacitada, nem é exigível 

que esteja, para preparar de forma cabal e séria a sua resposta à consulta pública ou 

mesmo a sua participação no leilão, e desconhece-se, no presente momento, quando 

cessará a atual situação, sendo inexistentes estimativas consistentes a esse propósito. 

Por fim, a empresa nota que os Estatutos da ANACOM não estabelecem um prazo para 

a conclusão do procedimento de elaboração do regulamento, nem tão pouco o 

estabelece o CPA, pelo que defende que estando prevista a extinção do procedimento 

por impossibilidade (artigo 95.º n.º1, do CPA), no exercício dos poderes da ANACOM, 

pode esta, por maioria de razão, suspendê-lo, sendo neste contexto de considerar 

também o princípio da adequação procedimental, no seio do qual deve obrigatoriamente 

ser considerado o princípio da participação (cf. artigo 56.º do mesmo código). 

8. A Vodafone, por seu lado, alega que Portugal, bem como os demais Países da União 

Europeia e do mundo, encontram-se, neste momento, a atravessar um período de crise 

excecional devido ao galopante alastramento do surto COVID-19, que culminou com a 

declaração, por parte da Organização Mundial de Saúde, de uma situação de pandemia.  

Fazendo referência às iniciativas e medidas adotadas pelo Governo e às orientações da 

Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde, a Vodafone refere 

que se encontra a acompanhar e a monitorar, de perto, a evolução da situação adotando 

um conjunto de medidas excecionais, em linha com as melhores práticas e 

recomendações nesta matéria, pelo que atento o regime de exceção em que Portugal 

se encontra, a todos os constrangimentos que daí resultam e a imprevisibilidade da 

situação e a impossibilidade de avaliar como será a respetiva evolução, requer a 

suspensão do procedimento em questão. 

9. A MEO sustenta o seu pedido na dinâmica da evolução epidemiológica do vírus 

COVID-19 em Portugal, na recente declaração por parte da Organização Mundial de 

Saúde, de que a expansão do vírus se configura já como uma pandemia, e nas medidas 

anunciadas pelo Governo Português, considerando inegável que estamos perante um 
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cenário com tendência para agravar-se e com enorme impacto na capacidade de 

resposta dos mais diversos intervenientes. 

10. A Dense Air Portugal refere a necessidade de todas as partes tomarem as 

diligências tidas como necessárias durante este período crítico, pelo que é igualmente 

compreensível e justificado o pedido de prorrogação de prazo solicitado em relação ao 

procedimento de consulta sobre o projeto de Regulamento do Leilão. Acrescenta ainda 

que, dada a relação existente entre ambas as consultas públicas e dado que o impacto 

da presente situação do Coronavirus é igualmente extensível à preparação dos 

comentários à consulta sobre a alteração do DUF detido pela Dense Air Portugal, devem 

ambas ser adiadas, até nova data, que deverá ser coincidente.  

11. Analisados os pedidos supra enunciados, a ANACOM reconhece, naturalmente, que 

a infeção epidemiológica por SARS-Cov2 e a doença COVID-19 representam para 

Portugal (para a Europa e o mundo) uma situação absolutamente excecional, de 

ameaça grave contra a saúde pública, que não só levou a Organização Mundial de 

Saúde a declarar uma situação de pandemia a nível internacional, em 11.03.2020, como 

conduziu à declaração, em 18.03.2020, do estado de emergência em Portugal. 

A ANACOM está ciente de que os constrangimentos associados ao COVID-19 e as 

consequentes medidas de contingência que estão a ser adotadas afetam o normal 

funcionamento das instituições e das empresas, condicionando as respetivas 

atividades. Acresce que, no contexto do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República, podem vir a ser aprovadas restrições com maior impacto nos 

indivíduos e na capacidade de resposta das empresas. 

Foi, aliás, neste contexto de força maior, que a ANACOM, com a concordância do 

Governo, suspendeu o processo de migração da rede de TDT, o que, 

consequentemente, implica o adiamento da data de libertação da faixa dos 700 MHz 

prevista para 30 de junho de 2020, faixa essa que será disponibilizada no leilão cujo 

projeto de regulamento se encontra em consulta pública e que é um dos procedimentos 

objeto dos supra referidos pedidos. 
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12. Face ao exposto, o Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo do 

disposto 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, decide, por motivo de força maior: 

a. suspender:  

i. o procedimento de consulta regulamentar a que foi sujeito o Projeto de 

Regulamento do Leilão para a atribuição de direitos de utilização de 

frequências na faixa dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 

3,6 GHz, aprovado por deliberação de 06.02.2020; 

ii. o procedimento de audiência prévia e de consulta pública sobre o sentido 

provável de decisão relativo à Alteração do direito de utilização de frequências 

atribuído à Dense Air Portugal, aprovado por deliberação de 20.02.2020. 

b. manter a suspensão dos referidos procedimentos até ao seu levantamento a 

decidir tendo em conta a vigência das medidas excecionais e temporárias de 

resposta à situação epidemiológica provocada por SARS-Cov2 e pela doença 

COVID-19. 

Esta decisão de suspensão dos procedimentos produz efeitos à data de hoje e deve ser 

notificada às requerentes e publicitada no site desta Autoridade, para que os demais 

interessados tomem o devido conhecimento da suspensão dos referidos procedimentos 

de consulta. 

A suspensão do procedimento de consulta regulamentar a que foi sujeito o projeto de 

Regulamento do Leilão deve ainda ser publicada no Diário da República nos termos da 

minuta de Aviso em anexo. 

Lisboa, 19 de março de 2020. 
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AVISO 

A ANACOM aprovou, em 6 de fevereiro de 2020, o Projeto de Regulamento do Leilão 

para a Atribuição de Direitos de Utilização de Frequências nas faixas dos 700 MHz, 

900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz.  

Nos termos legalmente aplicáveis, o referido Projeto de Regulamento foi submetido a 

consulta pública, pelo período de 30 dias úteis, tendo sido publicado no sítio institucional 

da ANACOM na Internet e na Série II do Diário da República de 12 de fevereiro de 2020, 

através do Aviso n.º 2385/2020. 

Por decisão de 19 de março de 2020, foi determinada a suspensão do procedimento 

regulamentar, com efeitos à data desta decisão e até à data do seu levantamento a 

decidir tendo em conta a vigência das medidas excecionais e temporárias de resposta 

à situação epidemiológica provocada por SARS-Cov2 e pela doença COVID-19. 

19 de março de 2020. – O Presidente do Conselho de Administração, João António 

Cadete de Matos. 

 


