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Pronúncia do Grupo PT sobre a Consulta Pública 

 

PROJECTO DE REGULAMENTO DO LEILÃO PARA A  

ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS  

NAS FAIXAS DOS 450 MHz, 800MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz 

 

 

A presente resposta representa a posição comum das empresas do Grupo Portugal Telecom a 

seguir identificadas (doravante “Grupo PT” ou “PT”) relativamente à consulta pública sobre o 

“Projecto de Regulamento do Leilão para a Atribuição de Direitos de Utilização de 

Frequências nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz” 

(adiante apenas «Projecto de Regulamento do Leilão»), constituindo a resposta conjunta das 

empresas: 

 

a) Portugal Telecom SGPS, S.A. 

b) PT Comunicações, S.A. 

c) PT Prime – Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A. 

d) TMN, S.A. 

 

A PT não autoriza a publicação ou divulgação dos, parágrafos que se encontrem assinalados 

como confidenciais, com a indicação de IIC - Início de Informação Confidencial e FIC – Fim de 

Informação Confidencial. 
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A pronúncia do Grupo PT encontra-se estruturada da seguinte forma: 

 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

I.  CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

1. Gostaríamos de começar por referir que, para evitar repetições fastidiosas, damos aqui por 

reproduzida a nossa pronúncia sobre a Consulta relativa à limitação do número de direitos, a 

qual foi remetida ao ICP-ANACOM, em 19 de Abril de 2011, a coberto da carta 20195423, 

[IIC] [FIC]. 

 

2. A título de questão prévia, o Grupo PT gostaria porém de reiterar um ponto já comentado na 

pronúncia acima referida, e que se prende justamente com o procedimento de atribuição 

seleccionado pelo ICP-ANACOM – a PT considera que não se encontra suficientemente 

justificada a adopção do modelo de leilão como procedimento de atribuição dos direitos de 

utilização de frequências em causa, em detrimento do tradicional procedimento de concurso 

público. 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

3. Ainda no que se refere ao modelo de leilão proposto, o Grupo PT gostaria de referir que 

considera que os mecanismos definidos no Projecto de Regulamento do Leilão não permitem 

garantir a obtenção, pelos operadores licitantes, de um portfolio óptimo de frequências, nem, 

consequentemente, garantir a optimização do binómio cobertura-capacidade, essencial para 

uma eficiente implementação de rede e para a prestação de serviços inovadores e de 

qualidade aos cidadãos nacionais. 
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Com efeito, e contrariamente ao que se passou em leilões de espectro ocorridos ou em vias 

de ocorrer noutros países, o Projecto de Regulamento do Leilão limita a capacidade dos 

licitantes de definirem a agregação de espectro que entendem adequada, correndo assim um 

forte risco, seja de obterem um portfolio de frequências que não é o desejável, seja de 

obterem, numa dada faixa, um número de lotes inferior àquele que é necessário para uma 

operação comercialmente viável e tecnicamente equilibrada (pagando um preço, que não 

pagariam se soubessem de antemão que não iriam obter o número de lotes tido como 

suficiente). 

 

As regras propostas no Projecto de Regulamento do Leilão não lidam assim minimamente 

com aquele que é conhecido como o “risco da exposição” (aggregation risk), ou seja, com o 

risco de os licitantes obterem uma determinada combinação de lotes individuais que não é 

aquela que pretendem, conduzindo assim a que possam ganhar lotes que, individualmente 

(i.e., sem serem combinados com outros lotes, que hajam perdido), não têm para si um valor 

correspondente ao preço licitado (sem que, porém, possam devolver o lote em causa, ou 

pagar um preço pelo mesmo inferior ao valor de licitação). 

 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

Os moldes em que o leilão se encontra construído conduzem assim a que o leilão apresente 

riscos de destruição de valor accionista, conduzindo a resultados imprevisíveis e 

indesejáveis, porque comporta um elevado nível de incerteza e não permite uma correcta 

valorização e preparação da estratégia de licitação, a menos que apenas se pretenda garantir 

uma excessiva sobrevalorização do encaixe, o que será crítico para os participantes. 

 

O Grupo PT entende que esta situação não é aceitável e que o ICP-ANACOM deverá adoptar 

as medidas necessárias para garantir que os operadores não fiquem com um número lotes 

inferior ao necessário para uma operação comercial viável e para uma utilização eficiente do 

espectro. 
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[IIC] 

 

[FIC] 

 

 

III.  COMENTÁRIOS AO PROJECTO DE REGULAMENTO DO LEILÃO 

 

Neste Capítulo, a PT irá comentar de forma especificada cada uma das disposições do Projecto 

de Regulamento do Leilão que considera serem merecedoras de alteração, clarificação ou 

aperfeiçoamento na versão final do Regulamento. 

 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

Artigo 2.º - Definições 

 

Relativamente à definição de “Incremento”, o Grupo PT não compreende por que motivo se faz 

referência, na alínea f) do artigo 2º, ao facto de a variação mínima sobre a melhor oferta da série 

anterior ser fixada pelo Conselho de Administração do ICP-ANACOM quando, na verdade, tal 

variação se encontra já pré-estabelecida no artigo 19º do Projecto de Regulamento do Leilão. 

 

Artigo 3.º - Legislação aplicável 

 

Na opinião do Grupo PT, esta disposição deveria estabelecer claramente a admissibilidade da 

transmissão dos direitos de utilização de frequências objecto do leilão, à semelhança de resto ao 

que se tem passado em outros procedimentos relativos à atribuição de direitos de utilização de 

frequências. 

 

O sentido e alcance do nº 4 do artigo 3º não são compreensíveis, sugerindo o Grupo PT que tal 

disposição seja abolida na versão final do Regulamento do Leilão. Na verdade, não se 
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compreende a que mandatos, a que injunções e a que autoridades pretende esta disposição fazer 

referência, nem se alcança em que medida é que os titulares de direitos de utilização de 

frequências atribuídos na sequência do leilão, ficam sujeitos a tais mandatos e injunções de 

forma diferente de quaisquer outros agentes económicos. Ora, não nos parece que o 

Regulamento do leilão seja o local próprio para reafirmar a aplicação de regras gerais cuja 

aplicação já decorra da lei geral.  

 

Artigo 4.º - Conselho de Administração 

 

Embora tratando-se de uma questão de menor importância, o Grupo PT considera que a epígrafe 

desta disposição deveria ser “Competências do Conselho de Administração”. 

 

No que se refere à lista de competências elencadas nas alíneas a) a g) do nº 2 desta disposição, 

gostaríamos de transmitir os seguintes comentários: 

 

i) Parece-nos essencial que seja clarificado que todos os candidatos têm acesso 

às/conhecimento das deliberações adoptadas pelo Conselho de Administração e que seja 

estipulada a forma como essa informação lhes deverá ser transmitida. Com efeito, não parece 

aceitável, face a critérios de transparência que os candidatos não tenham conhecimento de 

que foi concedido a um candidato prazo para suprir deficiências do processo de candidatura, 

ou que foi decidida uma determinada reclamação num certo sentido; 

 

ii) O prazo de 24 horas fixado na alínea a) é injustificadamente curto para suprir eventuais 

deficiências do processo de candidatura e, que a PT tenha conhecimento, não tem paralelo 

em outros procedimentos de atribuição de espectro. Esta questão é importante pois o não 

suprimento das deficiências em causa no prazo fixado importa a exclusão do licitante. A PT 

entende que deve ser concedido aos candidatos um prazo, pelo menos, idêntico ao que foi 

estabelecido no Regulamento do Leilão do BWA (2 dias); 

 

iii) O Grupo PT não considera aceitável que o Conselho de Administração possa excluir 

licitantes com base em suspeitas de “práticas de conluio” já que, excepto no caso improvável 
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da confissão, dificilmente terá provas concludentes da efectiva verificação de práticas de 

conluio. Com efeito, não se compreende como pode aquele órgão determinar, com um grau 

de certeza compatível com uma decisão (irremediável) de exclusão, a existência ou não de 

conluio. 

 

Parece assim fundamental que o Regulamento do Leilão se reja por critérios de certeza 

jurídica (nomeadamente para evitar litigância), não devendo assim ser deixada margem de 

discricionariedade ao Conselho de Administração do ICP-ANACOM para, com base em 

meras suspeitas que poderão bem revelar-se infundadas, tomar uma deliberação de exclusão 

de dois ou mais candidatos. 

 

Considera-se por isso que ao Conselho de Administração deverá competir apenas denunciar 

às autoridades competentes as práticas de conluio sobre cuja verificação tenha fundadas 

suspeitas, estabelecendo-se no Regulamento do Leilão uma regra que permita que, se tais 

práticas vierem a ser dadas como provadas, os infractores sejam forçados a devolver os 

direitos de utilização em causa e penalizados financeiramente (não sendo, por exemplo, 

devolvida a caução em caso de fundadas suspeitas de conluio). 

 

Artigo 5.º - Prestação de esclarecimentos 

 

Dada a gravidade das consequências da falta de prestação atempada dos esclarecimentos 

solicitados pelo Conselho de Administração do ICP-ANACOM que são propostas no nº 2 do 

artigo 5º (exclusão dos licitantes), o Grupo PT considera que o nº 1 desta disposição deveria 

estabelecer um prazo mínimo a conceder aos candidatos para prestar tais esclarecimentos, o qual 

em caso algum deveria ser inferior a 3 dias. 

 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

Artigo 8.º - Limites à atribuição de espectro 
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No que se refere à definição dos spectrum caps propostos no artigo 8º, o Grupo PT gostaria de 

começar por referir que considera que a dissuasão do açambarcamento é legítima. Todavia, a PT 

teve já oportunidade de salientar na sua pronúncia sobre a limitação do número de direitos de 

utilização de frequências que deverá entender-se que só estamos na presença de açambarcamento 

na medida em que o espectro seja apropriado ou controlado por quem não o utilize de forma 

eficiente. Ora, ao não fazer qualquer distinção entre duas realidades que são efectivamente 

distintas, a regra proposta nesta disposição do Projecto de Regulamento poderá constituir, ela 

própria, uma medida geradora de ineficiências. A situação é tão mais grave quanto é certo que, a 

não serem alteradas determinadas regras do Projecto de Regulamento do Leilão, se verifica a 

possibilidade de um determinado operador pagar por uma “quantidade de espectro” inferior à 

que gostaria de obter na ausência de spectrum caps, um montante substancialmente superior ao 

suportado por ou outro operador que haja obtido a quantidade de espectro que pretendia obter. 

 

Por maioria de razão, o comentário anterior é válido para o propósito “igualitário” da 

diferenciação dos limites à atribuição de espectro contida na alínea b) do nº 1 desta disposição, 

com vista a incentivar supostamente a aquisição de espectro por parte de operadores que ainda 

não detenham direitos na faixa em causa e a aumentar a concorrência a jusante. O Grupo PT não 

descortina qualquer nexo de causalidade entre uma coisa e outra, a menos que se pretenda 

infligir realmente uma desvantagem competitiva a quem já tenha direitos de utilização. Nesse 

caso conviria dizê-lo muito claramente e justificar adequadamente a imposição de uma tal 

desvantagem competitiva. 

 

A PT considera ainda que, a manterem-se os limites à atribuição de espectro actualmente 

propostos, deveria então, ser pelo menos acrescentada uma regra que definisse que os mesmos 

deixam de se aplicar se houver uma segunda ronda, ou seja, se, finda a primeira ronda, ficar 

espectro disponível nas faixas em questão. 

 

Adicionalmente, as regras sobre os limites à atribuição de espectro não permitem descortinar se 

se trata, apenas, de uma regra válida para o leilão, ou se, pelo contrário, aqueles limites poderão 

posteriormente ser ultrapassados, nomeadamente através de operações de comércio secundário 
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de espectro ou de operações de concentração. O Grupo PT considera também que, à semelhança 

do que é estabelecido no Decreto Real recentemente publicado em Espanha sobre a atribuição de 

espectro, seria conveniente estabelecer regras que imponham que, num determinado prazo, tenha 

lugar uma análise de mercado destinada a verificar se se justifica efectivamente a manutenção de 

spectrum caps. 

 

No que se refere ao nº 2 do artigo 8º do Projecto de Regulamento do Leilão, o Grupo PT 

considera que esta disposição suscita fundadas dúvidas quanto aos termos da sua aplicação, em 

especial a remissão para o Código dos Valores Mobiliários (“CódVM”), que importaria que 

fossem clarificadas na versão final do Regulamento do Leilão. Com efeito, e desde logo, é de 

notar que o CódVM não estipula o que seja “influência significativa” (excepto num contexto de 

regulação de ofertas públicas de venda), conceito que é usado nesta disposição do Projecto de 

Regulamento do Leilão para estabelecer regras relativas aos spectrum caps aplicáveis. Nestes 

termos, considera-se que o Regulamento do Leilão deveria estipular expressamente o que deve 

considerar-se “influência significativa” (solução que, de resto, foi adoptada no Regulamento do 

Leilão BWA) 

 

Por outro lado, a remissão do artigo 8.º, n.º 2 do Projecto de Regulamento do Leilão para o 

CódVM é feita de forma genérica, não contendo qualquer concretização quanto aos aspectos 

específicos deste Código que devem ser tidos em conta nesta matéria pelos potenciais licitantes, 

não se estabelecendo nomeadamente se o conceito de “domínio” aí referido deve ser interpretado 

à luz dos artigos 21.º do CVM, e, nesse caso, se deverá ou não ter em conta as relações que, nos 

termos dos artigos 20.º e 20.º-A desse Código, levam à imputação de votos. 

 

Adicionalmente, não é dada qualquer indicação sobre a forma como é verificado o cumprimento 

da limitação contida no nº 2 do artigo 8º do Projecto de Regulamento do Concurso. Faz-se notar 

que o documento que é exigido na alínea g) do nº 1 do artigo 13º não é manifestamente apto – e 

menos ainda suficiente – para tal fim. 

 

Para além deste aspecto, a PT não pode também deixar de referir que, por se tratar de uma 

verificação “estática”, não se compreende o propósito útil desta disposição. Na verdade, o que 
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ela nos diz é que no momento da licitação (ou da atribuição dos direitos de utilização de 

frequências em causa?), os spectrum caps estabelecidos devem ser aplicados tendo em conta 

determinadas relações “de domínio ou de influência significativa”, mas essas relações já não têm 

importância nenhuma se apenas se verificarem logo que encerrado o leilão. O Grupo PT 

considera assim que o carácter “estático” das limitações que são impostas pela disposição em 

causa não permitem acautelar adequadamente aquelas que se julga serem as preocupações do 

ICP-ANACOM nesta matéria. 

 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

Artigo 11.º - Pedidos de esclarecimento 

 

Esta disposição, devendo fazê-lo, não esclarece se os esclarecimentos são apenas prestados ao 

interessado que os solicitou ou se são disponibilizados a todos os demais, mediante publicação 

no site do ICP-ANACOM (e, nesse caso, se é ou não revelada a identidade do interessado que 

solicitou os esclarecimentos em causa). A PT considera que, à semelhança do que tem ocorrido 

noutros processos de selecção abertos e transparentes (como por exemplo, o concurso da TDT e 

o leilão BWA), os esclarecimentos deverão ser divulgados no site do Regulador. 

 

A PT sugere ainda que seja aditada uma regra que estabeleça que, em caso de atraso na prestação 

dos esclarecimentos, o prazo de entrega das candidaturas será prorrogado em período 

correspondente ao do atraso verificado. 

 

Artigo 12.º - Modo e prazo de apresentação das candidaturas 

 

A PT considera que o prazo de 10 dias estabelecido no nº 5 do artigo 12º do Projecto de 

Regulamento do Leilão para a apresentação das candidaturas é injustificadamente curto, tendo 

em atenção que, nos termos dos artigos 14º e 15º, o período de licitação se inicia 4 dias após o 

fim desse prazo. 



 

11 

Consulta Pública 
Projecto de Regulamento do Leilão para Atribuição de Direitos de Utilização de Frequências nas Faixas dos 450 MHz, 800 

MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz 

Pronúncia do Grupo PT 

 

Com efeito, só após o conhecimento das regras finais do leilão (e admitindo que a presente 

consulta pública não constitui um mero exercício de estilo, podendo os contributos dos 

interessados conduzir efectivamente à alteração das regras que ora são propostas), é que os 

interessados ficam em condições de (i) decidir se pretendem efectivamente apresentar uma 

candidatura e a que categorias (elemento essencial para definir o montante da caução), (ii) definir 

a estratégia de licitação (aspecto de fundamental importância e fortemente dependente do 

“desenho” final do leilão) e (iii) garantir o funding necessário ao pagamento dos lotes 

pretendidos. 

 

Nestes termos, não se considera que os prazos propostos no Projecto de Regulamento do Leilão 

permitam uma adequada ponderação de todos os factores que podem estar em jogo. 

 

Faz-se notar que, no único procedimento de leilão ocorrido em Portugal (BWA), entre a 

publicação do respectivo Regulamento e o fim do prazo para a apresentação de candidaturas 

mediaram 7 semanas, por oposição às 2 semanas que agora são propostas. 

 

Artigo 13.º - Instrução do pedido de candidatura 

 

No que se refere à alínea f) do nº 1 do artigo 13º do Projecto de Regulamento do Leilão, a PT 

considera que seria desejável prever a possibilidade de substituição a qualquer momento, das 

duas pessoas que podem apresentar licitações em nome e representação dos candidatos. 

 

Relativamente à alínea g) do nº 1 do artigo 13º, e como a PT teve já a oportunidade de referir 

quando comentou o nº 2 do artigo 8º, o documento que aqui é solicitado não apresenta, de todo, 

aptidão para verificar a existência de relações de domínio nos termos estabelecidos no CódVM. 

 

Com efeito, nos termos do artigo 21º do CódVM, considera-se existir uma relação de domínio 

quando uma entidade (i) disponha da maioria dos direitos de voto, (ii) possa exercer a maioria 

dos direitos de voto, nos termos de acordo parassocial ou (iii) possa nomear ou destituir a 

maioria dos titulares dos órgãos de administração ou de fiscalização. 
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Ora, a alínea g) do nº 1 do artigo 13º do Projecto de Regulamento do Leilão apenas exige a 

apresentação de um documento que refira a composição do capital social directo e indirecto, 

documento esse que não permite aferir nenhum dos critérios estipulados no artigo 21º do 

CódVM. 

 

A PT entende adicionalmente que o nº 2 desta disposição, ao não impor quaisquer regras de 

estabilidade do capital durante um determinado período, permite que sejam contornadas 

facilmente as limitações contidas no artigo 8º do Projecto de Regulamento do Leilão.. 

 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

Artigo 24.º - Depósito 

 

O mesmo comentário, da excessiva exiguidade do prazo fixado, é aplicável ao nº 1 do artigo 24.º 

do Projecto de Regulamento do Leilão. 

 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

Artigo 29.º - Prazo do direito de utilização de frequências 

 

A PT considera que, nesta disposição, se deveria deixar claro que o prazo dos direitos de 

utilização das frequências na faixa dos 800 MHz, apenas começa a contar na data da efectiva 

disponibilização das frequências em causa. 

 


