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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECISÃO  

Fim da suspensão dos prazos dos procedimentos de consulta do 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 do projeto de decisão relativo à Alteração do direito de utilização de 

frequências detido pela Dense Air Portugal 

 

1. Por deliberação de 19.03.2020, a ANACOM determinou, por motivo de força 

maior, a suspensão dos prazos:  

a. 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 (Regulamento do Leilão), aprovado por deliberação 

de 06.02.2020, e 

b. da audiência prévia e consulta pública a que foi submetido o projeto de 

decisão relativo à alteração do DUF detido pela Dense Air Portugal, 

aprovado por deliberação de 20.02.20201. 

A ANACOM decidiu ainda manter a suspensão dos referidos prazos 

procedimentais 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. 

2. Contudo, no mesmo dia foi publicada a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que veio 

determinar medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, 

a qual suspendeu os prazos de procedimentos administrativos. Esta lei foi objeto 

de uma primeira alteração pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, que clarificou (no 

seu artigo 6.º) que a suspensão destes prazos produz efeitos a 9 de março de 

2020, ou seja, em data anterior à decisão da ANACOM. Isto significa que, ainda 

                                                           
1 Caso não tivesse ocorrido a suspensão determinada pela ANACOM, a consulta pública relativa ao 
Regulamento do Leilão terminaria a 01.04.2020 e a consulta pública relativa à alteração do DUF detido pela 
Dense Air Portugal terminaria a 25.03.2020. 
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que a ANACOM não tivesse suspendido os referidos prazos procedimentais, os 

mesmos seriam suspensos por efeito desta legislação excecional. 

3. No dia 29.05.2020 foi publicada a Lei n.º 16/2020, que altera as medidas 

excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 e que, 

entre outras, procede à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

A Lei n.º 16/2020 determina, no seu artigo 5.º, que “Os prazos administrativos cujo 

termo original ocorreria durante a vigência do regime de suspensão estabelecido 

pelo artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação original e na 

redação dada pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, consideram-se vencidos no 

vigésimo dia útil posterior à entrada em vigor da presente lei.”, a qual ocorrerá no 

quinto dia seguinte ao da sua publicação. 

Isto significa que os prazos procedimentais suspensos são retomados por força 

da lei. 

4. Importa relembrar que, no contexto da sua decisão de 19.03.2020, a ANACOM 

atendeu a circunstâncias específicas, reconhecendo que o país se encontrava 

numa 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.  

Adicionalmente, estando ciente dos constrangimentos associados à COVID-19 e 

de que as consequentes medidas de contingência que estavam a ser adotadas 

afetavam o normal funcionamento das instituições e das empresas, condicionando 

as respetivas atividades, entendeu esta Autoridade que, no contexto do estado de 

emergência, podiam vir a ser aprovadas restrições com maior impacto nos 

indivíduos e na capacidade de resposta das empresas. 

Estas circunstâncias, associadas ao facto de o processo de migração da rede de 

TDT se encontrar suspenso, também por razões de força maior, determinaram 

assim a decisão de suspensão dos procedimentos acima referidos. 

5. Considerando que o estado de emergência cessou a 2 de maio, que o país se 

encontra em fase de desconfinamento, tendo já sido ultrapassadas algumas 

etapas desta fase, e que a lei determinou o fim da suspensão dos prazos 
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procedimentais, a ANACOM não identifica motivos para determinar nova 

suspensão dos referidos procedimentos. 

6. Tendo presente que a suspensão dos prazos procedimentais operada pela lei 

produziu efeitos a 9 de março, faltando nessa data 18 dias úteis para terminar o 

prazo do procedimento de consulta relativo ao projeto de Regulamento do Leilão 

e 13 dias úteis para terminar o prazo do procedimento de consulta e de audiência 

prévia relativa à alteração do DUF detido pela Dense Air Portugal; e atendendo a 

que o prazo fixado pela Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, para conclusão dos 

procedimentos suspensos, é superior (20 dias úteis após a data de entrada em 

vigor da referida lei), a ANACOM não identifica razões para prorrogar os prazos 

dos referidos procedimentos de consulta para além do que resulta da aplicação 

da lei. 

7. Assim, face ao exposto, o Conselho de Administração da ANACOM entende 

esclarecer os interessados que, nos termos da lei, terminam a 3 de julho de 

2020 os prazos dos procedimentos:  

i. da 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; e 

ii. da audiência prévia e da 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; 

Neste contexto, o Conselho de Administração, 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 divulgar este esclarecimento no site desta 

Autoridade, bem como promover a publicação de Aviso no Diário da 

República, no que respeita ao projeto de Regulamento do Leilão, nos termos da 

minuta em anexo. 

Lisboa, 1 de junho de 2020. 

  



 

4 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO 

A ANACOM aprovou, em 19 de março de 2020, a suspensão do procedimento de 

consulta regulamentar relativo ao 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, com efeitos à data dessa 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. 

Nos termos legalmente aplicáveis, a decisão referida foi publicada no sítio institucional 

da ANACOM na Internet e na Série II do Diário da República de 16 de abril de 2020, 

através do Aviso n.º 6426/2020. 

Entretanto, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, suspendeu os prazos de procedimentos 

administrativos, tendo a primeira alteração a esta lei (Lei n.º 4 A/2020, de 6 de abril) 

clarificado que aquela suspensão produzia efeitos a 9 de março de 2020, ou seja, em 

data anterior à decisão da ANACOM. 

A Lei n.º 16/2020, publicada a 29 de maio, veio determinar o levantamento do regime 

de suspensão dos referidos prazos, considerando-os vencidos no vigésimo dia útil 

posterior à entrada em vigor desta lei, pelo que a ANACOM torna público que o termo 

do presente procedimento ocorrerá a 3 de julho de 2020. 

1 de junho de 2020. – O Presidente do Conselho de Administração, João António Cadete 

de Matos. 

 


