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1. INTRODUÇÃO 

A presente resposta visa apresentar a posição comum das empresas do Grupo ZON 

MULTIMÉDIA, compreendendo a ZON TV CABO, a ZON TV CABO MADEIRENSE e a 

ZON TV CABO AÇOREANA, doravante designadas no seu todo como “ZON”, 

relativamente à consulta pública sobre o 

atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 

MHz e 2.1 e 2.6 GHz, aprovada pelo Conselho de Administração do

deliberação de 17 de Março de 2011.

A resposta a esta consulta pública deverá ser considerada em conjunto com a 

resposta à consulta pública sobre o projecto de decisão sobre

de frequências entregue no passado dia 19 de Abril de 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente resposta visa apresentar a posição comum das empresas do Grupo ZON 

MULTIMÉDIA, compreendendo a ZON TV CABO, a ZON TV CABO MADEIRENSE e a 

ZON TV CABO AÇOREANA, doravante designadas no seu todo como “ZON”, 

relativamente à consulta pública sobre o projecto de regulamento do leilão para a 

atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 

2.6 GHz, aprovada pelo Conselho de Administração do ICP

deliberação de 17 de Março de 2011. 

sta consulta pública deverá ser considerada em conjunto com a 

resposta à consulta pública sobre o projecto de decisão sobre os limites de utilização 

de frequências entregue no passado dia 19 de Abril de 2011. 
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A presente resposta visa apresentar a posição comum das empresas do Grupo ZON 

MULTIMÉDIA, compreendendo a ZON TV CABO, a ZON TV CABO MADEIRENSE e a 

ZON TV CABO AÇOREANA, doravante designadas no seu todo como “ZON”, 

projecto de regulamento do leilão para a 

atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 

ICP-ANACOM em 

sta consulta pública deverá ser considerada em conjunto com a 

limites de utilização 
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2. RESUMO DA RESPOSTA

O ICP-ANACOM submeteu a consulta pública o projecto de Regulamento do Leilão 

para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450, 800, 900, 

1800 MHz e 2.1 e 2.6 GHz.

O ICP-ANACOM identificou o modelo de Leilão aberto, sequencial e ascendente c

o procedimento concorrencial para selecção dos novos titulares de direitos de 

utilização de frequências. Adicionalmente, decidiu o ICP

direitos de utilização de frequências, para a prestação de serviços de comunicações 

electrónicas terrestres acessíveis ao público, com objectivo de 

que novas entidades possam entrar no mercado

espectro por parte de operadores que ainda não detenham direitos de utilização de 

frequências nesta faixa, e deste modo criar condições para um maior grau de 

concorrência no mercado a jusante

Todo este processo, supra

regulação dos quais releva neste contexto 

redes e serviços de comunicações electrónicas, de recursos e serviços conexos e 

incentivar uma utilização eficiente e assegurar uma gestão eficaz das frequências 

(vide artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea d) da LCE), procurando garantir a 

neutralidade tecnológica da regulação.

Visou ainda este Projecto de Decisão atender “

utilização eficiente das frequências, (ii) maximizar benefícios para os utilizadores e (iii) 

facilitar o desenvolvimento da concorrência

Assim, não pode a ZON deixar de mostrar a sua surpresa uma vez que, com base no 

presente projecto de deliberação, é extremamente difícil, se não impossível, vislumbrar 

a possibilidade de concretização dos objectivos 

que diz respeito à promoção e desenvolvimento da concorrência.

De facto e apesar de um conjunto alargado de orientações que nos parecem 

correctas, a ZON considera que não estão reunidas, neste projecto de decisão, as 

condições necessárias à promoção da concorrência no mercado móvel Português, ao 

contrário dos objectivos definidos pelo ICP

de decisão não estão garantidas as condições mínimas para a entrada de um novo 

operador, nem à sua manutenção, no mercado 

 

RESUMO DA RESPOSTA 

submeteu a consulta pública o projecto de Regulamento do Leilão 

para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450, 800, 900, 

1800 MHz e 2.1 e 2.6 GHz. 

ANACOM identificou o modelo de Leilão aberto, sequencial e ascendente c

o procedimento concorrencial para selecção dos novos titulares de direitos de 

utilização de frequências. Adicionalmente, decidiu o ICP-ANACOM limitar o número de 

direitos de utilização de frequências, para a prestação de serviços de comunicações 

ónicas terrestres acessíveis ao público, com objectivo de “… criar condições para 

que novas entidades possam entrar no mercado” e “… incentivar a aquisição de 

espectro por parte de operadores que ainda não detenham direitos de utilização de 

ta faixa, e deste modo criar condições para um maior grau de 

concorrência no mercado a jusante”.  

supra referido, visou também “… um conjunto de objectivos de 

regulação dos quais releva neste contexto a promoção da concorrência 

redes e serviços de comunicações electrónicas, de recursos e serviços conexos e 

incentivar uma utilização eficiente e assegurar uma gestão eficaz das frequências 

(vide artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea d) da LCE), procurando garantir a 

ralidade tecnológica da regulação.” (sublinhado nosso) 

Visou ainda este Projecto de Decisão atender “… à necessidade de (i) garantir uma 

utilização eficiente das frequências, (ii) maximizar benefícios para os utilizadores e (iii) 

o da concorrência…” (sublinhado nosso). 

Assim, não pode a ZON deixar de mostrar a sua surpresa uma vez que, com base no 

presente projecto de deliberação, é extremamente difícil, se não impossível, vislumbrar 

a possibilidade de concretização dos objectivos acima indicados, nomeadamente no 

que diz respeito à promoção e desenvolvimento da concorrência. 

De facto e apesar de um conjunto alargado de orientações que nos parecem 

correctas, a ZON considera que não estão reunidas, neste projecto de decisão, as 

ões necessárias à promoção da concorrência no mercado móvel Português, ao 

contrário dos objectivos definidos pelo ICP-ANACOM. Com efeito, no actual projecto 

de decisão não estão garantidas as condições mínimas para a entrada de um novo 

manutenção, no mercado [IIC] [FIC]. 
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submeteu a consulta pública o projecto de Regulamento do Leilão 

para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450, 800, 900, 

ANACOM identificou o modelo de Leilão aberto, sequencial e ascendente como 

o procedimento concorrencial para selecção dos novos titulares de direitos de 

ANACOM limitar o número de 

direitos de utilização de frequências, para a prestação de serviços de comunicações 

“… criar condições para 

“… incentivar a aquisição de 

espectro por parte de operadores que ainda não detenham direitos de utilização de 

ta faixa, e deste modo criar condições para um maior grau de 

… um conjunto de objectivos de 

a promoção da concorrência na oferta de 

redes e serviços de comunicações electrónicas, de recursos e serviços conexos e 

incentivar uma utilização eficiente e assegurar uma gestão eficaz das frequências 

(vide artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea d) da LCE), procurando garantir a 

… à necessidade de (i) garantir uma 

utilização eficiente das frequências, (ii) maximizar benefícios para os utilizadores e (iii) 

Assim, não pode a ZON deixar de mostrar a sua surpresa uma vez que, com base no 

presente projecto de deliberação, é extremamente difícil, se não impossível, vislumbrar 

acima indicados, nomeadamente no 

De facto e apesar de um conjunto alargado de orientações que nos parecem 

correctas, a ZON considera que não estão reunidas, neste projecto de decisão, as 

ões necessárias à promoção da concorrência no mercado móvel Português, ao 

ANACOM. Com efeito, no actual projecto 

de decisão não estão garantidas as condições mínimas para a entrada de um novo 
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No referido projecto de decisão, foi seleccionado o 

sequencial e aberto. Este modelo de leilão não parece ser o mais eficaz na atribuição 

de espectro, particularmente para o tipo e quantidade de espectro que é neste 

momento objecto do processo em curso. 

Portugal está perante uma oportunidade

efectiva da concorrência, através da 

móvel com rede total ou parcialmente própria

positivo no mercado da voz móvel 

e que permitirá a viabilização de ofertas alternativas credíveis de banda larga móvel 

com qualidade, as quais se irão revelar absolutamente críticas no contexto da 

promoção/desenvolvimento da Sociedade da Informação, bem como na redução da 

infoexclusão.  

Para tal, é essencial garantir que os concorrentes ao espectro possam obter a 

quantidade e a combinação adequada de espectro, sem o que, as ofertas a 

disponibilizar não serão credíveis nem duradouras, colocando em causa os 

do próprio ICP-ANACOM para es

operador, de combinação de frequências que se destinam primordialmente a cobertura 

(infra 1GHz), com frequências utilizadas para disponibilização de capacidade (

GHz), a valorização associada pelo licita

dependente da complementaridade entre os dois tipos de frequências. Importa por 

isso garantir a atribuição simultânea dos dois tipos de espectro, bem como 

da quantidade mínima de espectro 

nomeadamente para viabilizar a operação de um novo entrante.

Aliada ao modelo de leilão, surge também a questão da definição de 

efectivos. Com efeito, os Spectrum Caps

eficazes no cumprimento dos objectivos enunciados: promoção da concorrência e de 

um uso eficaz do espectro.

Tal como definidos no presente Regulamento e no projecto de consulta sobre a 

limitação da atribuição de direitos de utilização de frequências, os 

permitem aos três operadores móveis existentes adquirir a totalidade do espectro em 

detrimento de um novo potencial operador, com a consequência da

limitação da concorrência no mercado móvel Português, a curto e a longo prazo.

 

referido projecto de decisão, foi seleccionado o modelo de Leilão ascendente, 

Este modelo de leilão não parece ser o mais eficaz na atribuição 

de espectro, particularmente para o tipo e quantidade de espectro que é neste 

momento objecto do processo em curso.  

uma oportunidade única de criar condições para a 

efectiva da concorrência, através da possibilidade da entrada de um novo operador 

móvel com rede total ou parcialmente própria, o que terá um impacto certamente 

positivo no mercado da voz móvel (mercado de concorrência fortemente condicionada)

viabilização de ofertas alternativas credíveis de banda larga móvel 

com qualidade, as quais se irão revelar absolutamente críticas no contexto da 

promoção/desenvolvimento da Sociedade da Informação, bem como na redução da 

l, é essencial garantir que os concorrentes ao espectro possam obter a 

quantidade e a combinação adequada de espectro, sem o que, as ofertas a 

disponibilizar não serão credíveis nem duradouras, colocando em causa os 

ANACOM para este concurso. Dada a necessidade, para um novo 

de combinação de frequências que se destinam primordialmente a cobertura 

1GHz), com frequências utilizadas para disponibilização de capacidade (

GHz), a valorização associada pelo licitante e consequente oferta de serviços, está 

dependente da complementaridade entre os dois tipos de frequências. Importa por 

isso garantir a atribuição simultânea dos dois tipos de espectro, bem como 

de espectro necessária em cada faixa de frequências

nomeadamente para viabilizar a operação de um novo entrante. 

Aliada ao modelo de leilão, surge também a questão da definição de Spectrum Caps

Spectrum Caps definidos pelo ICP-ANACOM não são 

cumprimento dos objectivos enunciados: promoção da concorrência e de 

.  

Tal como definidos no presente Regulamento e no projecto de consulta sobre a 

limitação da atribuição de direitos de utilização de frequências, os Spectrum 

permitem aos três operadores móveis existentes adquirir a totalidade do espectro em 

detrimento de um novo potencial operador, com a consequência da ainda maior

limitação da concorrência no mercado móvel Português, a curto e a longo prazo.
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ascendente, 

Este modelo de leilão não parece ser o mais eficaz na atribuição 

de espectro, particularmente para o tipo e quantidade de espectro que é neste 

criar condições para a promoção 

possibilidade da entrada de um novo operador 

o que terá um impacto certamente 

(mercado de concorrência fortemente condicionada) 

viabilização de ofertas alternativas credíveis de banda larga móvel 

com qualidade, as quais se irão revelar absolutamente críticas no contexto da 

promoção/desenvolvimento da Sociedade da Informação, bem como na redução da 

l, é essencial garantir que os concorrentes ao espectro possam obter a 

quantidade e a combinação adequada de espectro, sem o que, as ofertas a 

disponibilizar não serão credíveis nem duradouras, colocando em causa os objectivos 

, para um novo 

de combinação de frequências que se destinam primordialmente a cobertura 

1GHz), com frequências utilizadas para disponibilização de capacidade (supra 1 

nte e consequente oferta de serviços, está 

dependente da complementaridade entre os dois tipos de frequências. Importa por 

isso garantir a atribuição simultânea dos dois tipos de espectro, bem como a atribuição 

m cada faixa de frequências, 

Spectrum Caps 

ANACOM não são 

cumprimento dos objectivos enunciados: promoção da concorrência e de 

Tal como definidos no presente Regulamento e no projecto de consulta sobre a 

Spectrum Caps 

permitem aos três operadores móveis existentes adquirir a totalidade do espectro em 

ainda maior 

limitação da concorrência no mercado móvel Português, a curto e a longo prazo. 
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Adicionalmente, o presente projecto de decisão, também não prevê outros 

mecanismos essenciais à viabilização do aumento da concorrência, através da 

entrada de novos operadores

leilão não discrimine entre candidatos li

entrantes, devem ser garantidas condições que visem ultrapassar as limitações 

práticas de um novo entrante: 

de wholesale, network e site sharing

impostas em sede de regulamento de leilão 

de quererem licitar por novo espectro.

Por outro lado, os preços de reserva

diferenciados entre candidatos licitantes que 

frequência e candidatos que pretendam iniciar uma operação.

reserva não diferenciam a valorização 

uma operação móvel (e que avalia este

beneficia da diluição deste investimento n

novo operador (ou operador entrante) 

deve adicionar o investimento

Adicionalmente, os preços de reserva 

do benchmark Europeu estabelecido pelo

apresentando um preço implícito 

considerando o contexto macro

nos próximos anos. 

Acrescente-se ainda, que a ZON considera que para além destas alterações 

fundamentais, existem outros pontos específicos, que 

âmbito de clarificação, discussão e revisão, nomeadamente 

concurso (sejam os previstos para o início do leilão, sejam os associados ao processo 

de entrega de espectro), (2) 

(3) a atribuição de blocos aos licitantes vencedores

espectro. 

Face às necessidades de alteração acima sugeridas, os prazos 

nesta consulta, prevendo desde logo

parecem incorporar a devida prudência que um processo desta envergadura e com a 

importância estratégica que tem para Portugal, merece. É de salientar

 

te, o presente projecto de decisão, também não prevê outros 

mecanismos essenciais à viabilização do aumento da concorrência, através da 

entrada de novos operadores, com ou sem espectro próprio. Para que o modelo de 

leilão não discrimine entre candidatos licitantes com direitos pré-existentes e novos 

entrantes, devem ser garantidas condições que visem ultrapassar as limitações 

práticas de um novo entrante: roaming nacional (voz e dados), soluções abrangentes 

site sharing, entre outras, são obrigações que deverão ser 

em sede de regulamento de leilão aos actuais operadores móveis, no caso 

de quererem licitar por novo espectro. 

preços de reserva apontados não consideram valores 

entre candidatos licitantes que já detêm direitos de utilização de 

frequência e candidatos que pretendam iniciar uma operação. De facto, os preços de 

a valorização atribuída por: (1) um operador que já detenha 

que avalia este investimento numa óptica incremental e 

a diluição deste investimento numa operação que gera receita

(ou operador entrante) que, ao investimento na aquisição do espectro,

deve adicionar o investimento associado à construção de uma nova rede móvel. 

Adicionalmente, os preços de reserva propostos pelo ICP-ANACOM estão 

estabelecido pelos leilões de espectro mais recentes, 

apresentando um preço implícito por MHZ e por Habitante muito elevado

considerando o contexto macro-económico e de consumo que se espera para Portugal 

a ZON considera que para além destas alterações 

fundamentais, existem outros pontos específicos, que pela sua relevância 

discussão e revisão, nomeadamente (1) os prazos 

(sejam os previstos para o início do leilão, sejam os associados ao processo 

(2) os (elevados) custos anuais de manutenção de espectro, 

a atribuição de blocos aos licitantes vencedores e (4) a possibilidade de 

necessidades de alteração acima sugeridas, os prazos que estão propostos 

, prevendo desde logo o leilão ainda no primeiro semestre de 2011, não 

devida prudência que um processo desta envergadura e com a 

importância estratégica que tem para Portugal, merece. É de salientar, 
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te, o presente projecto de decisão, também não prevê outros 

mecanismos essenciais à viabilização do aumento da concorrência, através da 

Para que o modelo de 

existentes e novos 

entrantes, devem ser garantidas condições que visem ultrapassar as limitações 

, soluções abrangentes 

, são obrigações que deverão ser 

aos actuais operadores móveis, no caso 

valores 

detêm direitos de utilização de 

De facto, os preços de 

um operador que já detenha 

incremental e que 

uma operação que gera receita), e (2) um 

, ao investimento na aquisição do espectro, 

associado à construção de uma nova rede móvel.  

estão muito acima 

recentes, 

ante muito elevado, mesmo não 

económico e de consumo que se espera para Portugal 

a ZON considera que para além destas alterações 

pela sua relevância devem ser 

os prazos previstos no 

(sejam os previstos para o início do leilão, sejam os associados ao processo 

custos anuais de manutenção de espectro, 

possibilidade de revenda de 

que estão propostos 

o leilão ainda no primeiro semestre de 2011, não 

devida prudência que um processo desta envergadura e com a 

 a este respeito, 
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o trabalho desenvolvido pelo Ofcom (re

actuação como regulador de telecomunicações), que tem vindo a publicar informação 

desde o passado mês de Março, com vista a recolher opiniões e visões dos vários 

stakeholders e que prevê a realização do leilão some

2012. Ou seja, prevê aquele regulador investir mais de 12 meses neste importante 

processo, de forma a garantir um processo o mais eficaz e transparente possível.

Em nosso entender, as oportunidades de melhoria da actual proposta

a ainda prematura fase de desenvolvimento tecnológico, nomeadamente ao nível de 

equipamentos terminais, parecem recomendar que o processo de leilão em Portugal, 

não deva acontecer antes do final do corrente ano.

Por seu turno, a ZON acredita que a possibilidade de aprendizagem facultada por 

processos já em curso, nomeadamente ao nível de 

da disponibilização de uma adequada qualidade de serviço não 

que a recomendação supra

 

3. ENQUADRAMENTO DO PRO

INTERNACIONAIS

 

3.1. Situação actual do mercado móvel em Portugal

Actualmente o mercado das comunicações móveis em Portugal está longe de ser um 

mercado com os níveis de concorrência necessários ao desenvolvimento sustentado 

de uma Sociedade da Informação em Portugal.

De facto existe um conjunto alargado de evidências desta reduzida concorrência que, 

na opinião da ZON, justificam uma abordagem muito mais ambiciosa e e

processo de atribuição de frequências a que esta consulta diz respeito, não 

desperdiçando a oportunidade, aberta pelo dividendo digital, de redesenho do 

mercado de comunicações móveis português.

Em relação à evidente falta de concorrência e 

móveis em Portugal, deve ser notado que Portugal é um 

competem (de forma pouco intensa, refira

15 anos. 

 

o trabalho desenvolvido pelo Ofcom (reconhecidamente um exemplo a seguir na sua 

actuação como regulador de telecomunicações), que tem vindo a publicar informação 

desde o passado mês de Março, com vista a recolher opiniões e visões dos vários 

e que prevê a realização do leilão somente no primeiro semestre de 

2012. Ou seja, prevê aquele regulador investir mais de 12 meses neste importante 

processo, de forma a garantir um processo o mais eficaz e transparente possível.

Em nosso entender, as oportunidades de melhoria da actual proposta, ao que acresce 

a ainda prematura fase de desenvolvimento tecnológico, nomeadamente ao nível de 

equipamentos terminais, parecem recomendar que o processo de leilão em Portugal, 

não deva acontecer antes do final do corrente ano. 

, a ZON acredita que a possibilidade de aprendizagem facultada por 

processos já em curso, nomeadamente ao nível de rollout de rede, bem como ao nível 

da disponibilização de uma adequada qualidade de serviço não é despicien

supra é, no nosso entender, por demais relevante.

ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO E EXEMPLOS 

INTERNACIONAIS 

Situação actual do mercado móvel em Portugal 

Actualmente o mercado das comunicações móveis em Portugal está longe de ser um 

s de concorrência necessários ao desenvolvimento sustentado 

de uma Sociedade da Informação em Portugal. 

De facto existe um conjunto alargado de evidências desta reduzida concorrência que, 

na opinião da ZON, justificam uma abordagem muito mais ambiciosa e e

processo de atribuição de frequências a que esta consulta diz respeito, não 

desperdiçando a oportunidade, aberta pelo dividendo digital, de redesenho do 

mercado de comunicações móveis português. 

Em relação à evidente falta de concorrência e dinâmica no mercado de comunicações 

móveis em Portugal, deve ser notado que Portugal é um mercado móvel fechado

competem (de forma pouco intensa, refira-se) os mesmos três operadores há cerca de 
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conhecidamente um exemplo a seguir na sua 

actuação como regulador de telecomunicações), que tem vindo a publicar informação 

desde o passado mês de Março, com vista a recolher opiniões e visões dos vários 

nte no primeiro semestre de 

2012. Ou seja, prevê aquele regulador investir mais de 12 meses neste importante 

processo, de forma a garantir um processo o mais eficaz e transparente possível. 

, ao que acresce 

a ainda prematura fase de desenvolvimento tecnológico, nomeadamente ao nível de 

equipamentos terminais, parecem recomendar que o processo de leilão em Portugal, 

, a ZON acredita que a possibilidade de aprendizagem facultada por 

de rede, bem como ao nível 

despicienda, pelo 

por demais relevante. 

E EXEMPLOS 

Actualmente o mercado das comunicações móveis em Portugal está longe de ser um 

s de concorrência necessários ao desenvolvimento sustentado 

De facto existe um conjunto alargado de evidências desta reduzida concorrência que, 

na opinião da ZON, justificam uma abordagem muito mais ambiciosa e estruturante ao 

processo de atribuição de frequências a que esta consulta diz respeito, não 

desperdiçando a oportunidade, aberta pelo dividendo digital, de redesenho do 

dinâmica no mercado de comunicações 

mercado móvel fechado onde 

se) os mesmos três operadores há cerca de 
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A situação neste mercado tem sido pautada pela 

entrada de novos operadores com potencial para dinamização do mercado. As poucas 

oportunidades que têm sido disponibilizadas para a entrada de novos operadores têm

se revelado um insucesso completo, de que são exemplos cla

licenças de UMTS em 2001 a um 4º operador e (2) o processo de atribuição de 

frequências na faixa dos 3.5 GHz que ficou praticamente deserto, não se prevendo 

uma dinamização do mercado móvel com as atribuições então realizadas. Cient

desta situação, os operadores móveis 

Sonaecom) têm procurado, e conseguido, reduzir os níveis de competitividade no 

mercado, nomeadamente através do aumento simultâneo do preço de alguns serviços.

De facto, estes três operadores móveis 

conseguido) impedir a entrada de novas empresas no mercado. Nomeadamente deve 

ser relembrado que os actuais operadores 

(ONIWAY) de lançar “de facto” a sua operação, atrasando e recusando interligações 

essenciais, por exemplo no que respeita à tecnologia GSM, que não estava 

(provavelmente por não se ter antecipado a necessidade) incluída nas obrigações do 

Concurso para as licenças de 3ª Geraç

No que concerne em particular

experiência concreta, deve ser referido que os três operadores móveis 

conseguiram, de forma preemptiva

ex-ante e ex-post, reduzir o (já muito limitado) espaço para a entrada de MVNOs 

lançando ofertas low-cost com base em 

marcas “Uzo” da TMN, “Vodafone Directo” da Vodafone e “Rede 4” da 

Estas marcas “low-cost” dos o

para reduzir o espaço de mercado a novos entrantes nos segmentos mais sensíveis 

ao preço, enquanto permitem, ao mesmo tempo, a manutenção de uma “concorrência 

controlada” nos segmentos de mercado de mai

marcas principais. 

Todavia, mesmo neste contexto adverso, os MVNOs têm sido os responsáveis pelo 

desenvolvimento de produtos realmente inovadores e vantajosos para os clientes (por 

exemplo, a tarifa plana de €

ZON) e que acabaram por ser

utilizando para o efeito os seus

 

A situação neste mercado tem sido pautada pela estagnação e reduzido incentivo à 

entrada de novos operadores com potencial para dinamização do mercado. As poucas 

oportunidades que têm sido disponibilizadas para a entrada de novos operadores têm

se revelado um insucesso completo, de que são exemplos claros (1) a atribuição de 

licenças de UMTS em 2001 a um 4º operador e (2) o processo de atribuição de 

frequências na faixa dos 3.5 GHz que ficou praticamente deserto, não se prevendo 

uma dinamização do mercado móvel com as atribuições então realizadas. Cient

desta situação, os operadores móveis históricos (TMN-PT, Vodafone e Optimus

Sonaecom) têm procurado, e conseguido, reduzir os níveis de competitividade no 

mercado, nomeadamente através do aumento simultâneo do preço de alguns serviços.

De facto, estes três operadores móveis históricos têm historicamente procurado (e 

conseguido) impedir a entrada de novas empresas no mercado. Nomeadamente deve 

actuais operadores móveis: (1) impediram o 4º operador 

“de facto” a sua operação, atrasando e recusando interligações 

essenciais, por exemplo no que respeita à tecnologia GSM, que não estava 

(provavelmente por não se ter antecipado a necessidade) incluída nas obrigações do 

Concurso para as licenças de 3ª Geração; [IIC] [FIC] 

particular às operações de MVNO, nas quais a ZON tem 

deve ser referido que os três operadores móveis 

preemptiva e beneficiando da falta de intervenção regulatória 

, reduzir o (já muito limitado) espaço para a entrada de MVNOs 

com base em pseudo-MVNOs (são exemplo disso as 

marcas “Uzo” da TMN, “Vodafone Directo” da Vodafone e “Rede 4” da 

cost” dos operadores históricos serviram (e ainda servem) apenas 

para reduzir o espaço de mercado a novos entrantes nos segmentos mais sensíveis 

ao preço, enquanto permitem, ao mesmo tempo, a manutenção de uma “concorrência 

controlada” nos segmentos de mercado de maior valor e onde concorrem com as suas 

Todavia, mesmo neste contexto adverso, os MVNOs têm sido os responsáveis pelo 

desenvolvimento de produtos realmente inovadores e vantajosos para os clientes (por 

€ 0,08 por minuto para todas as redes comercializada

e que acabaram por ser “copiados” pelos operadores móveis históricos

utilizando para o efeito os seus pseudo-MVNOs. 
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estagnação e reduzido incentivo à 

entrada de novos operadores com potencial para dinamização do mercado. As poucas 

oportunidades que têm sido disponibilizadas para a entrada de novos operadores têm-

ros (1) a atribuição de 

licenças de UMTS em 2001 a um 4º operador e (2) o processo de atribuição de 

frequências na faixa dos 3.5 GHz que ficou praticamente deserto, não se prevendo 

uma dinamização do mercado móvel com as atribuições então realizadas. Cientes 

PT, Vodafone e Optimus-

Sonaecom) têm procurado, e conseguido, reduzir os níveis de competitividade no 

mercado, nomeadamente através do aumento simultâneo do preço de alguns serviços.  

s têm historicamente procurado (e 

conseguido) impedir a entrada de novas empresas no mercado. Nomeadamente deve 

móveis: (1) impediram o 4º operador 

“de facto” a sua operação, atrasando e recusando interligações 

essenciais, por exemplo no que respeita à tecnologia GSM, que não estava 

(provavelmente por não se ter antecipado a necessidade) incluída nas obrigações do 

às operações de MVNO, nas quais a ZON tem 

deve ser referido que os três operadores móveis históricos 

e beneficiando da falta de intervenção regulatória 

, reduzir o (já muito limitado) espaço para a entrada de MVNOs 

MVNOs (são exemplo disso as 

marcas “Uzo” da TMN, “Vodafone Directo” da Vodafone e “Rede 4” da Optimus).  

serviram (e ainda servem) apenas 

para reduzir o espaço de mercado a novos entrantes nos segmentos mais sensíveis 

ao preço, enquanto permitem, ao mesmo tempo, a manutenção de uma “concorrência 

or valor e onde concorrem com as suas 

Todavia, mesmo neste contexto adverso, os MVNOs têm sido os responsáveis pelo 

desenvolvimento de produtos realmente inovadores e vantajosos para os clientes (por 

comercializada pela 

móveis históricos, 
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É assim compreensível que, apesar de existirem MVNO’s

anos de actividade comercial, nomeadamente a ZON Mobile da ZON e o Phone

CTT e de estes serem suportados por empresas de dimensão relevante no contexto 

Português, apenas terem alcançado 

mercado. Como resultado (e prova) desta parca concorrência no mercado, as quotas 

de mercado dos três operadores apresentam variações percentualmente muito 

reduzidas nos últimos 5 anos, conforme se demonstra na tabela seguinte, sinalizando 

uma grande dificuldade de conquista de quota de mercado 

Tabela 1 
  

TMN 

Vodafone 

Optimus 

ZON  

Phone-ix 

              Fonte: Análise ZON, números de clientes reportados nos R&C dos Operadores

 

Em conjunto com o facto da taxa de penetração dos serviços móveis ser das mais 

altas da Europa, resulta que é fundamental, para um desenvolvimento da Sociedade 

de Informação baseado num mercado móvel realmente concorrencial, que o modelo 

de atribuição de direitos de 

condições para a entrada de concorrentes adicionais no mercado móvel nacional de 

voz e dados, em condições sustentáveis (levando também em linha de conta, o difícil 

contexto económico e finance

Neste cenário de abrandamento claro da concorrência no mercado móvel, Portugal 

tem uma oportunidade única (pelo menos durante os próximos 15 anos), 

proporcionada pelo Dividendo Digital, para poder dar um impulso no enquadrament

competitivo do mercado português, através da criação de condições neste concurso 

para o aparecimento de novos operadores no mercado, sem repetir os exemplos 

anteriores de insucesso. 

Felizmente, a consulta ora em apreço é um projecto de decisão e não uma 

pelo que existe espaço para, valorizando os contributos desta consulta pública

conjunto com a realizada até ao passado dia 19 de Abril de 2011

possa redesenhar o seu projecto e apresentar uma decisão que reúna as condições 

 

É assim compreensível que, apesar de existirem MVNO’s em Portugal com mais de 3 

anos de actividade comercial, nomeadamente a ZON Mobile da ZON e o Phone

CTT e de estes serem suportados por empresas de dimensão relevante no contexto 

Português, apenas terem alcançado conjuntamente cerca de 1% de quota d

Como resultado (e prova) desta parca concorrência no mercado, as quotas 

de mercado dos três operadores apresentam variações percentualmente muito 

reduzidas nos últimos 5 anos, conforme se demonstra na tabela seguinte, sinalizando 

culdade de conquista de quota de mercado [IIC] [FIC] 

Tabela 1 – Quota de mercado de assinantes 

2007 2008 2009 2010

43,3% 43,4% 43,0% 42,6%

36,3% 35,7% 35,6% 35,4%

20,1% 20,2% 20,5% 20,8%

0,0% 0,0% 0,4% 0,8%

0,3% 0,6% 0,4% 0,3%
 

Fonte: Análise ZON, números de clientes reportados nos R&C dos Operadores

Em conjunto com o facto da taxa de penetração dos serviços móveis ser das mais 

altas da Europa, resulta que é fundamental, para um desenvolvimento da Sociedade 

de Informação baseado num mercado móvel realmente concorrencial, que o modelo 

ireitos de utilização de frequências sob consulta pública crie 

condições para a entrada de concorrentes adicionais no mercado móvel nacional de 

voz e dados, em condições sustentáveis (levando também em linha de conta, o difícil 

contexto económico e financeiro que Portugal atravessa). 

Neste cenário de abrandamento claro da concorrência no mercado móvel, Portugal 

tem uma oportunidade única (pelo menos durante os próximos 15 anos), 

proporcionada pelo Dividendo Digital, para poder dar um impulso no enquadrament

competitivo do mercado português, através da criação de condições neste concurso 

para o aparecimento de novos operadores no mercado, sem repetir os exemplos 

Felizmente, a consulta ora em apreço é um projecto de decisão e não uma 

pelo que existe espaço para, valorizando os contributos desta consulta pública

conjunto com a realizada até ao passado dia 19 de Abril de 2011, o ICP

possa redesenhar o seu projecto e apresentar uma decisão que reúna as condições 
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em Portugal com mais de 3 

anos de actividade comercial, nomeadamente a ZON Mobile da ZON e o Phone-Ix dos 

CTT e de estes serem suportados por empresas de dimensão relevante no contexto 

cerca de 1% de quota de 

Como resultado (e prova) desta parca concorrência no mercado, as quotas 

de mercado dos três operadores apresentam variações percentualmente muito 

reduzidas nos últimos 5 anos, conforme se demonstra na tabela seguinte, sinalizando 

 

2010 

42,6% 

35,4% 

20,8% 

0,8% 

0,3% 

Fonte: Análise ZON, números de clientes reportados nos R&C dos Operadores 

Em conjunto com o facto da taxa de penetração dos serviços móveis ser das mais 

altas da Europa, resulta que é fundamental, para um desenvolvimento da Sociedade 

de Informação baseado num mercado móvel realmente concorrencial, que o modelo 

frequências sob consulta pública crie 

condições para a entrada de concorrentes adicionais no mercado móvel nacional de 

voz e dados, em condições sustentáveis (levando também em linha de conta, o difícil 

Neste cenário de abrandamento claro da concorrência no mercado móvel, Portugal 

tem uma oportunidade única (pelo menos durante os próximos 15 anos), 

proporcionada pelo Dividendo Digital, para poder dar um impulso no enquadramento 

competitivo do mercado português, através da criação de condições neste concurso 

para o aparecimento de novos operadores no mercado, sem repetir os exemplos 

Felizmente, a consulta ora em apreço é um projecto de decisão e não uma decisão, 

pelo que existe espaço para, valorizando os contributos desta consulta pública em 

, o ICP-ANACOM 

possa redesenhar o seu projecto e apresentar uma decisão que reúna as condições 
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mínimas para que esta atribuição de frequências venha contribuir para o aumento da 

competitividade e inovação no mercado móvel português, viabilizando assim a 

dinamização deste mercado durante os próximos 15 anos.

O mercado móvel Português 

mercado) poderá beneficiar de um maior nível de competitividade e a disponibilização 

de espectro radioeléctrico, com a dimensão e qualidade do que agora irá acontecer, é 

uma das raras oportunidades para pr

Neste sentido, a criação de condições que viabilizem de facto a entrada de novos 

operadores e a sua sustentabilidade, através do equilíbrio das condições de mercado, 

afigura-se como essencial para o desenvolvimento de novo

de acesso à Internet em banda larga

população e o tecido empresarial de Portugal.

 

3.2. Importância de um modelo de atribuição de frequências adequado

3.2.1. Modelos de atribuição de direitos de 

A escolha do modelo e condições certas para a atribuição de direitos de utilização das 

frequências actualmente disponíveis são factores determinantes num processo de 

entrada de novos operadores no mercado e deve ser encarada como

fundamental para o regulador sectorial para, a exemplo do que tem ocorrido em outros 

países europeus, promover uma efectiva concorrência no mercado de comunicações 

móveis. 

Na análise e escolha dos potenciais modelos de atribuição destas fre

ponderação dos diferentes caminhos que se lhe colocam, deve o regulador sectorial 

ponderar a relevância desta atribuição para o futuro do mercado de comunicações 

móveis, e para o mercado de comunicações electrónicas em geral, sendo esta uma 

oportunidade que, pelo menos no futuro próximo, não se voltará a colocar.

A atribuição dos direitos de utilização de frequências poderia ser realizada mediante 

dois procedimentos concursais fundamentais: a) Concurso Público /“

ou b) Leilão. Ambos encerram vantagens e desvantagens que podem ser corrigidas 

mediante a introdução de ajustes aos modelos singelos. 

 

para que esta atribuição de frequências venha contribuir para o aumento da 

competitividade e inovação no mercado móvel português, viabilizando assim a 

dinamização deste mercado durante os próximos 15 anos. 

O mercado móvel Português (e os consumidores dos produtos que resultam deste 

poderá beneficiar de um maior nível de competitividade e a disponibilização 

de espectro radioeléctrico, com a dimensão e qualidade do que agora irá acontecer, é 

uma das raras oportunidades para promover essa melhoria competitiva.

Neste sentido, a criação de condições que viabilizem de facto a entrada de novos 

operadores e a sua sustentabilidade, através do equilíbrio das condições de mercado, 

se como essencial para o desenvolvimento de novos soluções, nomeadamente

em banda larga e soluções de dados, que irão beneficiar toda a 

população e o tecido empresarial de Portugal. 

Importância de um modelo de atribuição de frequências adequado

Modelos de atribuição de direitos de utilização de frequências 

A escolha do modelo e condições certas para a atribuição de direitos de utilização das 

frequências actualmente disponíveis são factores determinantes num processo de 

entrada de novos operadores no mercado e deve ser encarada como um instrumento 

fundamental para o regulador sectorial para, a exemplo do que tem ocorrido em outros 

países europeus, promover uma efectiva concorrência no mercado de comunicações 

Na análise e escolha dos potenciais modelos de atribuição destas frequências, e na 

ponderação dos diferentes caminhos que se lhe colocam, deve o regulador sectorial 

ponderar a relevância desta atribuição para o futuro do mercado de comunicações 

móveis, e para o mercado de comunicações electrónicas em geral, sendo esta uma 

oportunidade que, pelo menos no futuro próximo, não se voltará a colocar.

A atribuição dos direitos de utilização de frequências poderia ser realizada mediante 

dois procedimentos concursais fundamentais: a) Concurso Público /“Beauty Contest

Ambos encerram vantagens e desvantagens que podem ser corrigidas 

mediante a introdução de ajustes aos modelos singelos.  
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para que esta atribuição de frequências venha contribuir para o aumento da 

competitividade e inovação no mercado móvel português, viabilizando assim a 

(e os consumidores dos produtos que resultam deste 

poderá beneficiar de um maior nível de competitividade e a disponibilização 

de espectro radioeléctrico, com a dimensão e qualidade do que agora irá acontecer, é 

omover essa melhoria competitiva. 

Neste sentido, a criação de condições que viabilizem de facto a entrada de novos 

operadores e a sua sustentabilidade, através do equilíbrio das condições de mercado, 

, nomeadamente 

e soluções de dados, que irão beneficiar toda a 

Importância de um modelo de atribuição de frequências adequado 

utilização de frequências  

A escolha do modelo e condições certas para a atribuição de direitos de utilização das 

frequências actualmente disponíveis são factores determinantes num processo de 

um instrumento 

fundamental para o regulador sectorial para, a exemplo do que tem ocorrido em outros 

países europeus, promover uma efectiva concorrência no mercado de comunicações 

quências, e na 

ponderação dos diferentes caminhos que se lhe colocam, deve o regulador sectorial 

ponderar a relevância desta atribuição para o futuro do mercado de comunicações 

móveis, e para o mercado de comunicações electrónicas em geral, sendo esta uma 

oportunidade que, pelo menos no futuro próximo, não se voltará a colocar. 

A atribuição dos direitos de utilização de frequências poderia ser realizada mediante 

Beauty Contest” 

Ambos encerram vantagens e desvantagens que podem ser corrigidas 
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A alternativa de ”Beauty Contest

players a operar e se visa promover um alargamento d

aumento da concorrência, exigindo

direitos a atribuir e impondo as condições para que o candidato possa ser qualificado. 

O modelo de leilão, é particularmente adequado para uma at

não existem players no mercado, permitindo eleger o operador que é mais eficiente 

(ou que pelo menos assim se considera) pois atribuirá o maior valor, certo que extrairá 

o maior benefício do bem, 

escassez e não exista a possibilidade de conluio (mesmo que não explícito) dos 

licitantes. Ao mesmo tempo este modelo inclui normalmente um conjunto de requisitos 

para que se possa maximizar o nível de captação de receita (por parte do

direitos a ceder) e obter máxima eficiência (por parte das entidades licitantes).

O leilão pode, no entanto, ser utilizado em mercados onde já existem 

devendo-se acautelar um conjunto de regras que imponham um 

os operadores históricos e para os entrantes

assim, de acordo com os princípios elementares da Economia, maximizar a receita 

mediante a criação de escassez

com a introdução de caps. 

Tratando-se neste caso de um processo complexo de atribuição de espectro, 

envolvendo múltiplas gamas de frequências e lotes complementares entre si, 

de leilão deve assim garantir os seguintes pontos fundamentais:

• Modelo de atribuição combinatório ou por pacotes

enunciado acima, um modelo de leilão combinatório é essencial, para que se 

permita aos operadores (especialmente no caso de novos entrantes) obter os 

conjuntos de lotes suficientes para prestar

com qualidade competitiva de capacidade

operador conseguir garantir apenas uma fracção do espectro que necessita 

para ter uma oferta sustentável sendo forçado, após o leilão, a revender o 

espectro adquirido (provavelmente por uma fracção do valor pago em leilão)

• Spectrum Caps – Só a definição de 

operadores histórico

os interesses do mercado e con

reguladora. 

 

Beauty Contest”, justifica-se sobretudo em casos onde já existem 

a operar e se visa promover um alargamento do mercado, incentivando o 

aumento da concorrência, exigindo-se um conjunto de requisitos para a aquisição dos 

direitos a atribuir e impondo as condições para que o candidato possa ser qualificado. 

O modelo de leilão, é particularmente adequado para uma atribuição inicial onde ainda 

no mercado, permitindo eleger o operador que é mais eficiente 

(ou que pelo menos assim se considera) pois atribuirá o maior valor, certo que extrairá 

o maior benefício do bem, in casu, o espectro desde que exista uma situação de 

escassez e não exista a possibilidade de conluio (mesmo que não explícito) dos 

licitantes. Ao mesmo tempo este modelo inclui normalmente um conjunto de requisitos 

para que se possa maximizar o nível de captação de receita (por parte do

direitos a ceder) e obter máxima eficiência (por parte das entidades licitantes).

O leilão pode, no entanto, ser utilizado em mercados onde já existem players

se acautelar um conjunto de regras que imponham um level playing field

os operadores históricos e para os entrantes. Ao criar estas regras poder

assim, de acordo com os princípios elementares da Economia, maximizar a receita 

mediante a criação de escassez e favorecer a entrada de novos players

 

neste caso de um processo complexo de atribuição de espectro, 

envolvendo múltiplas gamas de frequências e lotes complementares entre si, 

deve assim garantir os seguintes pontos fundamentais: 

atribuição combinatório ou por pacotes - Desde logo e tal como 

enunciado acima, um modelo de leilão combinatório é essencial, para que se 

permita aos operadores (especialmente no caso de novos entrantes) obter os 

conjuntos de lotes suficientes para prestar um serviço de cobertura nacional 

com qualidade competitiva de capacidade, afastando assim o risco de um 

operador conseguir garantir apenas uma fracção do espectro que necessita 

para ter uma oferta sustentável sendo forçado, após o leilão, a revender o 

ectro adquirido (provavelmente por uma fracção do valor pago em leilão)

Só a definição de Spectrum caps eficazes pode evitar 

históricos móveis adquiram todo o espectro disponível

os interesses do mercado e concretizando os objectivos zelados pela entidade 
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se sobretudo em casos onde já existem 

o mercado, incentivando o 

se um conjunto de requisitos para a aquisição dos 

direitos a atribuir e impondo as condições para que o candidato possa ser qualificado.  

ribuição inicial onde ainda 

no mercado, permitindo eleger o operador que é mais eficiente 

(ou que pelo menos assim se considera) pois atribuirá o maior valor, certo que extrairá 

ista uma situação de 

escassez e não exista a possibilidade de conluio (mesmo que não explícito) dos 

licitantes. Ao mesmo tempo este modelo inclui normalmente um conjunto de requisitos 

para que se possa maximizar o nível de captação de receita (por parte do detentor dos 

direitos a ceder) e obter máxima eficiência (por parte das entidades licitantes). 

players, 

level playing field para 

. Ao criar estas regras poder-se-á ainda 

assim, de acordo com os princípios elementares da Economia, maximizar a receita 

players, por exemplo 

neste caso de um processo complexo de atribuição de espectro, 

envolvendo múltiplas gamas de frequências e lotes complementares entre si, o modelo 

Desde logo e tal como 

enunciado acima, um modelo de leilão combinatório é essencial, para que se 

permita aos operadores (especialmente no caso de novos entrantes) obter os 

um serviço de cobertura nacional 

, afastando assim o risco de um 

operador conseguir garantir apenas uma fracção do espectro que necessita 

para ter uma oferta sustentável sendo forçado, após o leilão, a revender o 

ectro adquirido (provavelmente por uma fracção do valor pago em leilão). 

eficazes pode evitar que os 

adquiram todo o espectro disponível, protegendo 

cretizando os objectivos zelados pela entidade 
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• Preços de reserva adequados

adequados à realidade do país, à valorização por parte dos operadores e

muito relevantemente, devem reflectir a

operadores móveis actuais e 

com os diversos exemplos internacionais já existentes.

• Obrigações de roaming, wholesale

condições que viabilizem a entra

de roaming, wholesale

concretizam essa entrada.

Ao seleccionar o modelo de leilão, o que nos parece adequado, o ICP

contemplou no seu projecto de decisão as regras elementares necessárias à 

viabilização da entrada de novos 

consideradas, na produção da decisão final, as propostas apresentadas pela ZON na 

presente resposta, complementando a resposta à consulta pública iniciada no passado 

dia 17 de Março referente à limitação do número de direitos de utilização de 

frequências nas faixas dos 450 MHz, 

GHz e definição do respectivo procedimento de atribuição,

19 de Abril do corrente ano. 

 

3.2.2. Exemplos internacionais de modelos de concurso para atribuição de 

espectro resultante do dividendo d

Na maior parte dos países europeus em que foram instituídos (ou estarão a ser 

propostos) leilões de atribuição de espectro radioeléctrico, as condições mínimas para 

garantia de efectividade do leilão na promoção de concorrência são

fundamental dos objectivos enunciados. Esses objectivos do processo de atribuição de 

frequências são semelhantes aos indicados pelo ICP

consulta: (1) promoção da concorrência como pilar para o desenvolvimento da 

sociedade da informação e (2) a promoção da utilização eficiente do espectro.

Tratando-se este concurso do cumprimento das disposições ou orientações europeias 

é indispensável ter como referências de boas práticas os modelos de concurso 

adoptados pelos principais países europeus.

 

Preços de reserva adequados – Os preços de reserva impostos devem estar 

adequados à realidade do país, à valorização por parte dos operadores e

temente, devem reflectir a diferença existente entre

operadores móveis actuais e os novos entrantes, ficando, no fundo

com os diversos exemplos internacionais já existentes. 

roaming, wholesale e network sharing – É fulcral que se criem 

condições que viabilizem a entrada de um novo operador, sendo as obrigações 

, wholesale e network sharing os únicos instrumentos que 

concretizam essa entrada. 

Ao seleccionar o modelo de leilão, o que nos parece adequado, o ICP-ANACOM não 

contemplou no seu projecto de decisão as regras elementares necessárias à 

viabilização da entrada de novos players no mercado, pelo que deverão ser agora 

ão da decisão final, as propostas apresentadas pela ZON na 

presente resposta, complementando a resposta à consulta pública iniciada no passado 

à limitação do número de direitos de utilização de 

frequências nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz e 2.6 

GHz e definição do respectivo procedimento de atribuição, e enviada no passado dia 

19 de Abril do corrente ano.  

Exemplos internacionais de modelos de concurso para atribuição de 

espectro resultante do dividendo digital 

Na maior parte dos países europeus em que foram instituídos (ou estarão a ser 

propostos) leilões de atribuição de espectro radioeléctrico, as condições mínimas para 

garantia de efectividade do leilão na promoção de concorrência são (a)

ntal dos objectivos enunciados. Esses objectivos do processo de atribuição de 

frequências são semelhantes aos indicados pelo ICP-ANACOM para o concurso sob 

consulta: (1) promoção da concorrência como pilar para o desenvolvimento da 

e (2) a promoção da utilização eficiente do espectro.

se este concurso do cumprimento das disposições ou orientações europeias 

é indispensável ter como referências de boas práticas os modelos de concurso 

adoptados pelos principais países europeus. 
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Os preços de reserva impostos devem estar 

adequados à realidade do país, à valorização por parte dos operadores e, 

istente entre os 

no fundo, em linha 

É fulcral que se criem 

da de um novo operador, sendo as obrigações 

os únicos instrumentos que 

ANACOM não 

contemplou no seu projecto de decisão as regras elementares necessárias à 

no mercado, pelo que deverão ser agora 

ão da decisão final, as propostas apresentadas pela ZON na 

presente resposta, complementando a resposta à consulta pública iniciada no passado 

à limitação do número de direitos de utilização de 

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz e 2.6 

e enviada no passado dia 

Exemplos internacionais de modelos de concurso para atribuição de 

Na maior parte dos países europeus em que foram instituídos (ou estarão a ser 

propostos) leilões de atribuição de espectro radioeléctrico, as condições mínimas para 

(a) parte 

ntal dos objectivos enunciados. Esses objectivos do processo de atribuição de 

ANACOM para o concurso sob 

consulta: (1) promoção da concorrência como pilar para o desenvolvimento da 

e (2) a promoção da utilização eficiente do espectro. 

se este concurso do cumprimento das disposições ou orientações europeias 

é indispensável ter como referências de boas práticas os modelos de concurso 
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De um modo geral, todos os países europeus adoptaram, ou irão adoptar

concursos, medidas para promover a entrada de novos operadores no mercado, entre 

as quais se destacam os pontos seguintes.

Leilão combinatório ou com agregação de lotes

com séries individuais para cada lote, pode originar situações em que os licitantes, ao 

adquirirem espectro em apenas uma categoria, não adquirem o 

espectro (entendido como a combinação de espectro mínim

abaixo e acima dos 1GHz), necessário para a constituição de uma oferta competitiva 

credível, capaz de oferecer serviços de banda larga de elevada qualidade. 

No nosso entender, um leilão do tipo combinatório, que viabilize, nomeada

principalmente para novos entrantes, 

mínimo e nas várias faixas de frequências críticas

essencial para garantir que se criam as condições de recuperação de 

e efectiva competitividade no mercado móvel, através da entrada de novos 

que, para serem credíveis ao nível da oferta e da disponibilidade de serviço, 

necessitam garantidamente 

 

 

A combinação de pelo menos

banda dos 2.6GHz, afigura

exemplos mais claros deste tipo de 

internacionais: 

- Na Alemanha, foi definido um modelo de leil

frequências (SMRA) 

ainda que os riscos de agregação de espectro não fossem minimizados dada a 

ausência de switching rules

- No Reino Unido, a Ofcom colocou a consulta u

frequências sugerindo

com o objectivo de minimizar o risco, para os licitantes, de falha na obtenção 

de espectro mínimo necessário. Esta proposta resultou de um processo 

profundo de análise dos prós e contras de cada tipo de leilão

plenamente justificado no processo de consulta pública.

 

De um modo geral, todos os países europeus adoptaram, ou irão adoptar

concursos, medidas para promover a entrada de novos operadores no mercado, entre 

as quais se destacam os pontos seguintes. 

ou com agregação de lotes: Um modelo de leilão sequencial, 

com séries individuais para cada lote, pode originar situações em que os licitantes, ao 

adquirirem espectro em apenas uma categoria, não adquirem o portfolio

espectro (entendido como a combinação de espectro mínimo necessário, em bandas 

abaixo e acima dos 1GHz), necessário para a constituição de uma oferta competitiva 

credível, capaz de oferecer serviços de banda larga de elevada qualidade. 

No nosso entender, um leilão do tipo combinatório, que viabilize, nomeada

para novos entrantes, a aquisição de uma quantidade de espectro 

nas várias faixas de frequências críticas (acima e abaixo dos 1GHz), é 

essencial para garantir que se criam as condições de recuperação de uma verdadeira 

ompetitividade no mercado móvel, através da entrada de novos 

para serem credíveis ao nível da oferta e da disponibilidade de serviço, 

necessitam garantidamente de obter espectro em quantidade e qualidade mínima.

pelo menos 2x5MHz na banda dos 800/900Mhz, com 2x20MHz na 

banda dos 2.6GHz, afigura-se na nossa opinião um portfolio adequado. 

exemplos mais claros deste tipo de preocupação temos os seguintes exemplos 

Na Alemanha, foi definido um modelo de leilão simultâneo dos lotes das várias 

frequências (SMRA) que permitiu licitações simultâneas em vários blocos, 

ainda que os riscos de agregação de espectro não fossem minimizados dada a 

switching rules; 

No Reino Unido, a Ofcom colocou a consulta um processo de atribuição de 

sugerindo um leilão combinatório (Combinatorial Clock Auction

com o objectivo de minimizar o risco, para os licitantes, de falha na obtenção 

de espectro mínimo necessário. Esta proposta resultou de um processo 

ndo de análise dos prós e contras de cada tipo de leilão e encontra

plenamente justificado no processo de consulta pública. 
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De um modo geral, todos os países europeus adoptaram, ou irão adoptar, nos seus 

concursos, medidas para promover a entrada de novos operadores no mercado, entre 

Um modelo de leilão sequencial, 

com séries individuais para cada lote, pode originar situações em que os licitantes, ao 

portfolio mínimo de 

o necessário, em bandas 

abaixo e acima dos 1GHz), necessário para a constituição de uma oferta competitiva 

credível, capaz de oferecer serviços de banda larga de elevada qualidade.  

No nosso entender, um leilão do tipo combinatório, que viabilize, nomeada e 

uma quantidade de espectro 

(acima e abaixo dos 1GHz), é 

uma verdadeira 

ompetitividade no mercado móvel, através da entrada de novos players 

para serem credíveis ao nível da oferta e da disponibilidade de serviço, 

obter espectro em quantidade e qualidade mínima.  

2x5MHz na banda dos 800/900Mhz, com 2x20MHz na 

se na nossa opinião um portfolio adequado. Como 

temos os seguintes exemplos 

ão simultâneo dos lotes das várias 

que permitiu licitações simultâneas em vários blocos, 

ainda que os riscos de agregação de espectro não fossem minimizados dada a 

m processo de atribuição de 

Combinatorial Clock Auction) 

com o objectivo de minimizar o risco, para os licitantes, de falha na obtenção 

de espectro mínimo necessário. Esta proposta resultou de um processo 

e encontra-se 
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Spectrum caps: O estabelecimento de limites à quantidade de espectro atribuível aos 

operadores móveis já existentes no mercado e 

entrantes, tanto abaixo de 1 GHz (para cobertura) como acima de 1 GHz (para 

capacidade), sendo os exemplos mais marcantes os seguintes:

- Na Holanda foram alocados 2x40 MHz (FDD) e 60MHz (TDD) para novos 

entrantes no leilão dos

800 MHz e 2x10 MHz nos 900 MHz;

- Em Espanha os operadores móveis dev

de 1 lote nos 900 MHz e 3 lotes nos 1800 MHz

criação de um cap para 

2x20MHz para os 800 e 900 MHz e 115 MHz para as faixas acima dos 1 GHz;

- Mesmo não sendo um país europeu, o Canadá (Leilão AWS) também criou 

este tipo de condições para entrada, reservando 2x40 MHz para novos

entrantes; 

- Pela negativa, deverá ser tomado em conta o exemplo da

ocorrido em Março de 2011), 

no açambarcamento do espectro pelos 3 operadores históricos, sendo as 

licitações de dois novos ent

- No caso Inglês, embora 

garantia de, como resultado do leilão, a existência de 

operadores detentores de 

serviços de dados de elevada qualidade.

 

 

Preço do espectro: É necessário garantir um e

suportado pela realização de estudos e 

preços de reserva dos leilões, baseados no PIB per capita

- Na Irlanda, a ComReg adjudicou um 

base nos leilões anteriores e ajustado para a realidade Irlandesa, o preço por 

habitante por MHz expectável resultando numa valorização de 0,455 

/pop (“Europe data set”)

 

O estabelecimento de limites à quantidade de espectro atribuível aos 

operadores móveis já existentes no mercado e reserva de espectro para novos 

entrantes, tanto abaixo de 1 GHz (para cobertura) como acima de 1 GHz (para 

capacidade), sendo os exemplos mais marcantes os seguintes: 

Na Holanda foram alocados 2x40 MHz (FDD) e 60MHz (TDD) para novos 

entrantes no leilão dos 2,6 GHz, estando prevista a alocação de 2x10 MHz nos 

800 MHz e 2x10 MHz nos 900 MHz; 

Em Espanha os operadores móveis deverão vir a ser excluídos da atribuição 

de 1 lote nos 900 MHz e 3 lotes nos 1800 MHz estando também prevista 

para o espectro que qualquer operador pode deter, sendo 

2x20MHz para os 800 e 900 MHz e 115 MHz para as faixas acima dos 1 GHz;

Mesmo não sendo um país europeu, o Canadá (Leilão AWS) também criou 

este tipo de condições para entrada, reservando 2x40 MHz para novos

Pela negativa, deverá ser tomado em conta o exemplo da Suécia (

Março de 2011), onde a inexistência de caps eficazes resultaram 

no açambarcamento do espectro pelos 3 operadores históricos, sendo as 

licitações de dois novos entrantes, totalmente inconsequentes. 

No caso Inglês, embora o processo ainda esteja em discussão, prevê a 

garantia de, como resultado do leilão, a existência de pelo menos 

operadores detentores de um portfolio mínimo de espectro, capaz de garantir 

viços de dados de elevada qualidade. 

É necessário garantir um equilíbrio dos preços de reserva

suportado pela realização de estudos e benchmarks de suporte à valorização dos 

preços de reserva dos leilões, baseados no PIB per capita do país e poder de compra

a ComReg adjudicou um benchmark à Dot Econ para aferir, com 

base nos leilões anteriores e ajustado para a realidade Irlandesa, o preço por 

habitante por MHz expectável resultando numa valorização de 0,455 

(“Europe data set”). 
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O estabelecimento de limites à quantidade de espectro atribuível aos 

reserva de espectro para novos 

entrantes, tanto abaixo de 1 GHz (para cobertura) como acima de 1 GHz (para 

Na Holanda foram alocados 2x40 MHz (FDD) e 60MHz (TDD) para novos 

2,6 GHz, estando prevista a alocação de 2x10 MHz nos 

vir a ser excluídos da atribuição 

estando também prevista a 

espectro que qualquer operador pode deter, sendo 

2x20MHz para os 800 e 900 MHz e 115 MHz para as faixas acima dos 1 GHz; 

Mesmo não sendo um país europeu, o Canadá (Leilão AWS) também criou 

este tipo de condições para entrada, reservando 2x40 MHz para novos 

Suécia (leilão 

eficazes resultaram 

no açambarcamento do espectro pelos 3 operadores históricos, sendo as 

 

ainda esteja em discussão, prevê a 

pelo menos quatro 

, capaz de garantir 

quilíbrio dos preços de reserva, 

de suporte à valorização dos 

do país e poder de compra: 

à Dot Econ para aferir, com 

base nos leilões anteriores e ajustado para a realidade Irlandesa, o preço por 

habitante por MHz expectável resultando numa valorização de 0,455 € /MHz 



Versão Pública  

 

Em Portugal, o ICP-ANACOM está a propor um valor de 0,52 

nos 800MHz. 

 

Obrigatoriedade de Roaming

disponibilização, pelos operadores móveis já em operação, de 

soluções wholesale alargadas, em condições competitivas: 

- Em França, no âmbito do último concurso público para atribuição de direitos de 

frequências de 3ª geração, realizado em 2010, o regulador francês 

concedeu direitos de 

como o acesso a infra

- Em Espanha está prevista a obrigação de prestação de um serviço 

pelos operadores histórico

- No Canadá (Leilão AWS) os operadores 

roaming dos clientes de novos entrantes nas suas redes;

- Nos EUA, a FCC aprovou recentemente um regulamento que obriga os 

operadores 4G a oferecerem data 

razoáveis”;  

Obrigações de Network

rede e infra-estruturas entre operadores móveis já existentes e os novos 

entrantes no mercado, em condições competitivas: 

o No Canadá (Leilão AWS) os operadores (tanto 

novos entrantes) foram obrigados a partilhar sites e torres para antenas;

Em países como a Dinamarca, a Alemanha, a Suécia e o Reino Unido 

existem e são incentivados, os acordos de 

operadores. 

Todas as condições referidas acima revelaram

entrada de novos operadores móveis n

respectivos concursos, com destaque para o mercado Holandês, onde o maior 

operador de cabo conquistou uma licença que lhe permitirá concorrer objecti

neste mercado e para o mercado Canadiano onde resultaram 5 novos entrantes do 

leilão AWS.  

É por isso fundamental que o processo de atribuição em Portugal contenha, 

entre outras, as condições aqui apresentadas

 

ANACOM está a propor um valor de 0,52 €/MHz/pop para os lotes 

Roaming Nacional e Wholesale: Introdução de obrigações de 

disponibilização, pelos operadores móveis já em operação, de roaming

alargadas, em condições competitivas:  

Em França, no âmbito do último concurso público para atribuição de direitos de 

frequências de 3ª geração, realizado em 2010, o regulador francês 

concedeu direitos de roaming nacional ao novo operador (Free Mobile), bem 

como o acesso a infra-estruturas e sites já existentes.  

Em Espanha está prevista a obrigação de prestação de um serviço 

históricos móveis; 

No Canadá (Leilão AWS) os operadores históricos foram obrigados a permitir 

dos clientes de novos entrantes nas suas redes; 

Nos EUA, a FCC aprovou recentemente um regulamento que obriga os 

operadores 4G a oferecerem data roaming em “condições comerciais 

Network Sharing: Introdução de obrigações de partilha de 

estruturas entre operadores móveis já existentes e os novos 

entrantes no mercado, em condições competitivas:  

No Canadá (Leilão AWS) os operadores (tanto operadores históricos 

tes) foram obrigados a partilhar sites e torres para antenas;

Em países como a Dinamarca, a Alemanha, a Suécia e o Reino Unido 

existem e são incentivados, os acordos de site/network sharing entre 

Todas as condições referidas acima revelaram-se fundamentais para garantir a 

res móveis nos mercados em que já foram realizados

respectivos concursos, com destaque para o mercado Holandês, onde o maior 

operador de cabo conquistou uma licença que lhe permitirá concorrer objecti

neste mercado e para o mercado Canadiano onde resultaram 5 novos entrantes do 

É por isso fundamental que o processo de atribuição em Portugal contenha, 

as condições aqui apresentadas, sob pena de (1) o processo não 
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/MHz/pop para os lotes 

Introdução de obrigações de 

roaming nacional ou 

Em França, no âmbito do último concurso público para atribuição de direitos de 

frequências de 3ª geração, realizado em 2010, o regulador francês – ARCEP, 

nacional ao novo operador (Free Mobile), bem 

Em Espanha está prevista a obrigação de prestação de um serviço wholesale 

foram obrigados a permitir 

Nos EUA, a FCC aprovou recentemente um regulamento que obriga os 

em “condições comerciais 

Introdução de obrigações de partilha de 

estruturas entre operadores móveis já existentes e os novos 

históricos como 

tes) foram obrigados a partilhar sites e torres para antenas; 

Em países como a Dinamarca, a Alemanha, a Suécia e o Reino Unido 

sharing entre 

fundamentais para garantir a 

m realizados os 

respectivos concursos, com destaque para o mercado Holandês, onde o maior 

operador de cabo conquistou uma licença que lhe permitirá concorrer objectivamente 

neste mercado e para o mercado Canadiano onde resultaram 5 novos entrantes do 

É por isso fundamental que o processo de atribuição em Portugal contenha, 

sob pena de (1) o processo não 
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ser atractivo para novos entrantes e (2) de serem repetidos os erros cometidos 

no concurso para atribuição de frequências UMTS ocorrido em 2001, o que 

resultará fundamentalmente na manutenção de uma situação de estagnação 

competitiva no mercado móvel portu

competitividade. 

 

 

ser atractivo para novos entrantes e (2) de serem repetidos os erros cometidos 

no concurso para atribuição de frequências UMTS ocorrido em 2001, o que 

resultará fundamentalmente na manutenção de uma situação de estagnação 

competitiva no mercado móvel português ou mesmo de redução da sua 
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ser atractivo para novos entrantes e (2) de serem repetidos os erros cometidos 

no concurso para atribuição de frequências UMTS ocorrido em 2001, o que 

resultará fundamentalmente na manutenção de uma situação de estagnação 

guês ou mesmo de redução da sua 
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4. PROPOSTAS DE ALTERAÇ

 

Tendo em conta: (1) o enquadramento do mercado móvel português, 

do ICP-ANACOM para o processo de atribuição em curso e 

internacionais em processos deste tipo

Regulamento ora em análise deverá sofrer 

alterações e que passamos a propor.

Por forma a deixar claras as alterações concretas propostas pela 

estruturadas em 2 níveis: (1) as alterações ao processo de leilão para a atribuição de 

frequência (o ponto 4.1) e (2) as alterações às condições de 

regulamentação e as propostas de 

o projecto de regulamento do leilão

4.1. Proposta de alteração 

Para uma efectiva promoção da concorrência o processo de atribuição de frequências 

deveria contribuir para permitir a entrada de 

voz e banda larga. Neste sentido, e tendo 

atribuição através de leilão, este deve ser estruturado por forma a que seja possível 

atingir esse objectivo.  

Como já referido na consulta 

a qualquer operador entrante no mercado que consiga adquirir em simultâneo um 

conjunto de lotes de espectro em frequências inferiores a 1 GHz (para providenciar 

cobertura nacional) e um conjunto de l

GHz (para providenciar capacidade em zonas populacionais urbanas

oferta de larguras de banda elevadas).

Ora o modelo de leilão actualmente proposto

um operador garantir a compra 

oferta competitiva e sustentável no mercado

compra de um lote de espectro na categoria B (800MHz)

quaisquer outros lotes adicionais

sem o conseguir complementar com outros lotes na mesma categoria de frequências

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO LEILÃO 

o enquadramento do mercado móvel português, (2) 

ANACOM para o processo de atribuição em curso e (3) as melhores pr

internacionais em processos deste tipo; a ZON entende que o projecto de 

Regulamento ora em análise deverá sofrer um conjunto muito significativo de 

alterações e que passamos a propor. 

Por forma a deixar claras as alterações concretas propostas pela ZON, 

(1) as alterações ao processo de leilão para a atribuição de 

frequência (o ponto 4.1) e (2) as alterações às condições de bidding e de 

regulamentação e as propostas de alterações específicas ao articulado proposto

o projecto de regulamento do leilão (descritas no capítulo 4.2). 

Proposta de alteração estrutural no processo de leilão 

Para uma efectiva promoção da concorrência o processo de atribuição de frequências 

deveria contribuir para permitir a entrada de um novo operador no mercado

. Neste sentido, e tendo o ICP-ANACOM optado por um modelo de 

atribuição através de leilão, este deve ser estruturado por forma a que seja possível 

Como já referido na consulta pública entregue no dia 19 de Abril de 2011, é essencial 

a qualquer operador entrante no mercado que consiga adquirir em simultâneo um 

conjunto de lotes de espectro em frequências inferiores a 1 GHz (para providenciar 

cobertura nacional) e um conjunto de lotes de espectro em frequências superiores a 1 

GHz (para providenciar capacidade em zonas populacionais urbanas e densas

oferta de larguras de banda elevadas). 

ualmente proposto, lote a lote e sequencial, não permite a 

um operador garantir a compra de um agregado mínimo de espectro para ter uma 

oferta competitiva e sustentável no mercado, arriscando-se por exemplo a conseguir a 

compra de um lote de espectro na categoria B (800MHz) e a não conseguir adquirir 

quaisquer outros lotes adicionais ou mesmo, a conseguir comprar 1 lote nos 2,6 GHz 

sem o conseguir complementar com outros lotes na mesma categoria de frequências
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LEILÃO  

(2) os objectivos 

as melhores práticas 

a ZON entende que o projecto de 

um conjunto muito significativo de 

ZON, estas foram 

(1) as alterações ao processo de leilão para a atribuição de 

e de 

alterações específicas ao articulado proposto para 

Para uma efectiva promoção da concorrência o processo de atribuição de frequências 

um novo operador no mercado móvel de 

optado por um modelo de 

atribuição através de leilão, este deve ser estruturado por forma a que seja possível 

pública entregue no dia 19 de Abril de 2011, é essencial 

a qualquer operador entrante no mercado que consiga adquirir em simultâneo um 

conjunto de lotes de espectro em frequências inferiores a 1 GHz (para providenciar 

otes de espectro em frequências superiores a 1 

e densas e uma 

lote a lote e sequencial, não permite a 

de espectro para ter uma 

se por exemplo a conseguir a 

não conseguir adquirir 

ou mesmo, a conseguir comprar 1 lote nos 2,6 GHz 

sem o conseguir complementar com outros lotes na mesma categoria de frequências. 
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 Em última análise, um operador poderia investir na compra deste

depois lhe fosse possível implementar uma oferta competitiva e sustentável no 

mercado português, sendo posteriormente obrigado a revender o espectro com um 

desconto considerável. 

Esta situação é consideravelmente mais grave para um novo ent

espectro), dado que não lhe seria possível complementar algumas falhas na obtenção 

de lotes de frequências, com espectro já na sua posse. Assim, este modelo de leilão é 

claramente “desmotivador” para a entrada de um novo operador no pr

atribuição de frequências. 

Para obviar a este risco a ZON propõe que o ICP

leilão que permita agregação de lotes (

licitante licite pelo conjunto de lotes que pretende adquirir

complementaridade dos vários lotes a concurso.

Dada a complexidade e valor do leilão actual, deveria ser cuidadosamente analisada e 

equacionada pelo ICP-ANACOM

existentes, qual a melhor alternativa, à semelhança do trabalho efectuado pela Ofcom, 

como já referido anteriormente nesta resposta.

sempre assegurado que um novo entrante

frequências dos 800/900MHz e pelo menos 2x20MHz nas frequências dos 2.600 MHz.

Esta alteração fundamental tem 

na complexidade da estratégia de licitação pelo que 

o período entre a definição do regulamento final do leilão e o início do mesmo para um 

período mínimo de 30 dias úteis.

4.2. Propostas específicas de alteração 

Para além da referida alteração estrutural ao

realizadas outras alterações 

leilão cumpra com os objectivos que lhe estão subjacentes

á ao elencar dos artigos em que se sugerem alter

originais. É de notar que a alteração do modelo de leilão para os formatos acima 

definidos terá naturalmente implicações mais vastas que as referidas neste capítulo

que ainda assim, mantendo

 

Em última análise, um operador poderia investir na compra destes lotes sem que 

implementar uma oferta competitiva e sustentável no 

mercado português, sendo posteriormente obrigado a revender o espectro com um 

Esta situação é consideravelmente mais grave para um novo entrante (que não detém 

espectro), dado que não lhe seria possível complementar algumas falhas na obtenção 

de lotes de frequências, com espectro já na sua posse. Assim, este modelo de leilão é 

claramente “desmotivador” para a entrada de um novo operador no processo de 

 

Para obviar a este risco a ZON propõe que o ICP-ANACOM opte por um modelo de 

que permita agregação de lotes (combinatório ou semelhante) em que cada 

licitante licite pelo conjunto de lotes que pretende adquirir, valorizando-

complementaridade dos vários lotes a concurso. 

a complexidade e valor do leilão actual, deveria ser cuidadosamente analisada e 

ANACOM, dentro das várias opções de leilão combinatório 

r alternativa, à semelhança do trabalho efectuado pela Ofcom, 

como já referido anteriormente nesta resposta. Como referência mínima, deve ser 

sempre assegurado que um novo entrante consiga garantir pelo menos 2x5MHz nas 

frequências dos 800/900MHz e pelo menos 2x20MHz nas frequências dos 2.600 MHz.

alteração fundamental tem um impacto considerável na valorização do espectro

na complexidade da estratégia de licitação pelo que é fundamental que seja estendido 

o período entre a definição do regulamento final do leilão e o início do mesmo para um 

período mínimo de 30 dias úteis. 

Propostas específicas de alteração ao articulado do leilão 

Para além da referida alteração estrutural ao modelo de atribuição, devem ser também 

alterações muito relevantes ao regulamento proposto

leilão cumpra com os objectivos que lhe estão subjacentes. Deste modo, proceder

á ao elencar dos artigos em que se sugerem alterações face ao texto ou conteúdo 

originais. É de notar que a alteração do modelo de leilão para os formatos acima 

terá naturalmente implicações mais vastas que as referidas neste capítulo

que ainda assim, mantendo-se o modelo actual, nos parecem fundamentais
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s lotes sem que 

implementar uma oferta competitiva e sustentável no 

mercado português, sendo posteriormente obrigado a revender o espectro com um 

rante (que não detém 

espectro), dado que não lhe seria possível complementar algumas falhas na obtenção 

de lotes de frequências, com espectro já na sua posse. Assim, este modelo de leilão é 

ocesso de 

ANACOM opte por um modelo de 

em que cada 

-se assim a 

a complexidade e valor do leilão actual, deveria ser cuidadosamente analisada e 

, dentro das várias opções de leilão combinatório 

r alternativa, à semelhança do trabalho efectuado pela Ofcom, 

mínima, deve ser 

consiga garantir pelo menos 2x5MHz nas 

frequências dos 800/900MHz e pelo menos 2x20MHz nas frequências dos 2.600 MHz. 

um impacto considerável na valorização do espectro e 

que seja estendido 

o período entre a definição do regulamento final do leilão e o início do mesmo para um 

modelo de atribuição, devem ser também 

ao regulamento proposto, para que este 

Deste modo, proceder-se-

ações face ao texto ou conteúdo 

originais. É de notar que a alteração do modelo de leilão para os formatos acima 

terá naturalmente implicações mais vastas que as referidas neste capítulo, 

fundamentais. 
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1 - Os candidatos e licitantes obrigam

Administração, todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados, no prazo e forma 

por este fixados. 

2 - O não cumprimento do 

candidatos ou licitantes do leilão, salvo casos devidamente justificados e aceites pelo 

Conselho de Administração.

No que respeita ao artigo 5.º (Prestação de esclarecimentos)

que os esclarecimentos solicitados devem ser justificados, cumprindo o princípio de 

fundamentação dos actos administrativos. O esclarecimento deve estar relacionado 

com o processo de leilão e deve servir para esclarecer alguma dúvid

desfecho do mesmo.   

1 - O modelo de leilão é ascendente, sequencial e aberto.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, entende

a) É ascendente no sentido em que o 

b) É sequencial no sentido em que os lotes são disponibilizados sequencialmente;

c) É aberto no sentido em que é disponibilizada a todos os licitantes informação sobre 

a melhor oferta em cada série, não se revelando

licitante que a submeteu. 

3 - O leilão é suportado numa plataforma electrónica, a decorrer no máximo em duas 

rondas. 

4 - O leilão compreende as fases de qualificação, distribuição, consignação e 

atribuição. 

 

Artigo 5.º 

Prestação de esclarecimentos 

Os candidatos e licitantes obrigam-se a prestar, perante o Conselho de 

Administração, todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados, no prazo e forma 

 disposto no número anterior determina a exclusão desses 

candidatos ou licitantes do leilão, salvo casos devidamente justificados e aceites pelo 

Conselho de Administração. 

rtigo 5.º (Prestação de esclarecimentos), deve ser especificado 

que os esclarecimentos solicitados devem ser justificados, cumprindo o princípio de 

fundamentação dos actos administrativos. O esclarecimento deve estar relacionado 

com o processo de leilão e deve servir para esclarecer alguma dúvida com impacto no 

Artigo 6.º 

Modalidade e fases do leilão 

O modelo de leilão é ascendente, sequencial e aberto. 

Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se que o modelo de leilão:

É ascendente no sentido em que o preço do lote em cada série é crescente;

É sequencial no sentido em que os lotes são disponibilizados sequencialmente;

É aberto no sentido em que é disponibilizada a todos os licitantes informação sobre 

a melhor oferta em cada série, não se revelando informação sobre a identidade do 

O leilão é suportado numa plataforma electrónica, a decorrer no máximo em duas 

O leilão compreende as fases de qualificação, distribuição, consignação e 
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se a prestar, perante o Conselho de 

Administração, todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados, no prazo e forma 

disposto no número anterior determina a exclusão desses 

candidatos ou licitantes do leilão, salvo casos devidamente justificados e aceites pelo 

, deve ser especificado 

que os esclarecimentos solicitados devem ser justificados, cumprindo o princípio de 

fundamentação dos actos administrativos. O esclarecimento deve estar relacionado 

a com impacto no 

se que o modelo de leilão: 

preço do lote em cada série é crescente; 

É sequencial no sentido em que os lotes são disponibilizados sequencialmente; 

É aberto no sentido em que é disponibilizada a todos os licitantes informação sobre 

informação sobre a identidade do 

O leilão é suportado numa plataforma electrónica, a decorrer no máximo em duas 

O leilão compreende as fases de qualificação, distribuição, consignação e 
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No que respeita ao artigo 6.º (Modalidade e fases do leilão)

mais relevantes dos objectivos preconizados pelo ICP

processo de atribuição de direitos de utilização de frequências. 

deve ser feita a alteração ao modelo de leilão

como tal inutiliza o artigo 6º, tal como redigido actualmente

no sentido de reflectir uma modalidade de leilão combinatório ou outra que permita a 

um licitante licitar por um conjunto de frequências que faça sentido para 

Este é, como aliás já referido, o exemplo seguido 

telecomunicações. 

Lotes disponíveis e preços de reserva

As categorias, os lotes disponíveis no leilão e os respectivos preços de reserva são 

apresentados na tabela seguinte:

Quanto ao artigo 7.º (Lotes disponíveis e preços de reserva)

anteriormente referido pela ZON

direitos de utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos 

mesmos nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 MHz e 2.1 e 2.6 GHz.

É essencial adequar o preço de reserva dos lotes abaixo de 1 GHz para ter em conta 

(1) as desvantagens de partida

e de mercado portuguesa. 

Categorias    
 

Descrição dos lotes 
disponíveis

A 
 

455.80625 - 457.45 MHz
465.80625 - 467.45 MHz

B 
 

791-821 MHz
832-862 MHz

C 
 

880-890 MHz
925-935 MHz

D 
 

1710-1740 MHz
1805-1835 MHz

E 1900-1910 MHz

F 
 

2500-2570 MHz
2620-2690MHz

G 2570-2595 MHz

H 2595-2620 MHz

 

 

rtigo 6.º (Modalidade e fases do leilão), surge um dos aspectos 

mais relevantes dos objectivos preconizados pelo ICP-ANACOM com o presente 

processo de atribuição de direitos de utilização de frequências. No entender da ZON 

ão ao modelo de leilão já descrita no início do capítulo

como tal inutiliza o artigo 6º, tal como redigido actualmente. Este deverá ser alterado 

no sentido de reflectir uma modalidade de leilão combinatório ou outra que permita a 

citante licitar por um conjunto de frequências que faça sentido para 

Este é, como aliás já referido, o exemplo seguido por vários reguladores europeus de 

Artigo 7.º 

Lotes disponíveis e preços de reserva 

s disponíveis no leilão e os respectivos preços de reserva são 

apresentados na tabela seguinte: 

rtigo 7.º (Lotes disponíveis e preços de reserva), reitera

pela ZON na consulta referente à limitação da atribuição de 

direitos de utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos 

mesmos nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 MHz e 2.1 e 2.6 GHz. 

É essencial adequar o preço de reserva dos lotes abaixo de 1 GHz para ter em conta 

(1) as desvantagens de partida dos operadores entrantes e (2) a realidade económica 

 

Descrição dos lotes 
disponíveis 

Número de lotes 
disponíveis 

Preço de reserva por lote
(milhões de euro)

457.45 MHz 
467.45 MHz 

1 lote de 
2 × 1.25 MHz 

 
2 

821 MHz 
862 MHz 

6 lotes de 
2 × 5 MHz 

 
55 

890 MHz 
935 MHz 

2 lotes de 
2 × 5 MHz 

 
30 

1740 MHz 
1835 MHz 

6 lotes de 
2 × 5 MHz 

 
3 

1910 MHz 2 lotes de 5 MHz 2 

2570 MHz 
2690MHz 

14 lotes de 
2 × 5 MHz 

 
3 

2595 MHz 1 lote de 25 MHz 3 

2620 MHz 1 lote de 25 MHz 3 
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, surge um dos aspectos 

ANACOM com o presente 

o entender da ZON 

já descrita no início do capítulo 4.1., que 

deverá ser alterado 

no sentido de reflectir uma modalidade de leilão combinatório ou outra que permita a 

citante licitar por um conjunto de frequências que faça sentido para um operador. 

reguladores europeus de 

s disponíveis no leilão e os respectivos preços de reserva são 

 

, reitera-se o 

limitação da atribuição de 

direitos de utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos 

É essencial adequar o preço de reserva dos lotes abaixo de 1 GHz para ter em conta 

dos operadores entrantes e (2) a realidade económica 

Preço de reserva por lote  
(milhões de euro) 
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A tabela seguinte demonstra, de uma forma simplificada, como poderia ser calculado o 

custo justo de espectro para o mercado Português conduzindo a valores para os 800 

MHz de 21,5 M€ a 47,8 M€

mercado Sueco ou Alemão, respectivamente, sem esquecer que se tratam de valores 

com referência a preços finais após leilão e não a preços de reserva). Nos 2,6 GHz a 

mesma análise conduz a valores entre os 0,1 M

(respectivamente para a Holanda e Dinamarca, mais uma vez usando como referência 

preços finais e não preços de reserva). 

Tabela 2 – Preço do espectro para o mercado Português tomando como referênc
preços praticados noutros leilões Europeus

  

Espectro 

leiloado 

(MHz)

Leilões dos 800 MHz 

Alemanha 

Espanha (Reserva) 

Suécia 

Média 

Proposta ANACOM 

para Portugal 

 
Leilões nos 2,6 GHz 

Dinamarca 

Noruega 

Alemanha 

Suécia 

Áustria 

Espanha (Reserva) 

Finlândia 

Holanda 

Média 

Proposta ANACOM 

para Portugal 

 

 

 

 

A tabela seguinte demonstra, de uma forma simplificada, como poderia ser calculado o 

custo justo de espectro para o mercado Português conduzindo a valores para os 800 

€ por lote de 2x5MHz (caso seja utilizado como refer

mercado Sueco ou Alemão, respectivamente, sem esquecer que se tratam de valores 

com referência a preços finais após leilão e não a preços de reserva). Nos 2,6 GHz a 

duz a valores entre os 0,1 M€ e 9,8 M€ por lote de 2x5 MHz 

(respectivamente para a Holanda e Dinamarca, mais uma vez usando como referência 

preços finais e não preços de reserva).  

Preço do espectro para o mercado Português tomando como referênc
preços praticados noutros leilões Europeus 

Espectro 

leiloado 

(MHz) 

€ / MHz / Pop 

(Fonte: 

Imprensa) 

€ / MHz / Pop 

(Ajustado por 

PIB pc PPP) 

Preço por lote 2x5 

MHz para Portugal 

tomando como 

referência cada país 

(M

   
60 0,7319 0,4513 47,84

60 0,3688 0,2815 29,84

60 0,3500 0,2027 21,49

   
33,05

60 0,5189 0,5189 55,00

   

   
140 0,1500 0,0921 9,76

80 0,1300 0,0558 5,92

140 0,0220 0,0136 1,44

140 0,0250 0,0145 1,53

140 0,0240 0,0135 1,43

140 0,0108 0,0083 0,88

140 0,0037 0,0024 0,25

130 0,0015 0,0008 0,09

   
2,66

140 0,0283 0,0283 3,00
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A tabela seguinte demonstra, de uma forma simplificada, como poderia ser calculado o 

custo justo de espectro para o mercado Português conduzindo a valores para os 800 

 por lote de 2x5MHz (caso seja utilizado como referência o 

mercado Sueco ou Alemão, respectivamente, sem esquecer que se tratam de valores 

com referência a preços finais após leilão e não a preços de reserva). Nos 2,6 GHz a 

 por lote de 2x5 MHz 

(respectivamente para a Holanda e Dinamarca, mais uma vez usando como referência 

Preço do espectro para o mercado Português tomando como referência os 

Preço por lote 2x5 

MHz para Portugal 

tomando como 

referência cada país 

(M€) 

 
47,84 

29,84 

21,49 

33,05 

55,00 

 

 
9,76 

5,92 

1,44 

1,53 

1,43 

0,88 

0,25 

0,09 

2,66 

3,00 
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É opinião da ZON, que o ICP

mais aprofundado, com base nos últimos exemplos de leilões na Europa, à 

semelhança do que foi realizado pela ComReg na Irlanda (ComReg

Assim, tomando como referência o estudo simplificado acima referido, 

deveria alterar os preços de reserva da seguinte forma

1) O preço de reserva para os lotes de 800 MHz não deveria ultrapassar 30 

M€/lote (tomando como referência o v

2) O preço de reserva para os lotes de 900 MHz não deveria ultrapassar 16 M

(mantendo assim a mesma proporção de valor face aos lotes de 800 MHz, 

atribuída pelo ICP-ANACOM);

3) O preço para os blocos reservados para novos entrantes dever

inferior a 50% dos referidos nos pontos anteriores

tendencialmente nulo

rede para estes novos operadores

Ainda relativamente ao Artigo 7º, deve o ICP

espectro emparelhado, a ordem dos lotes na banda de uplink é a mesma na banda de 

downlink, isto é, os lotes estão emparelhados sequencialmente.

Limites à atribuição de espectro

1 - No presente leilão não foram definidos 

às categorias B, C e F, nos seguintes termos.

a) Na categoria B, o limite definido é de 2 x10 MHz;

b) Na categoria C, o limite definido é de 2 x 5 MHz para os licitantes prestadores do 

Serviço Móvel Terrestre (SMT) acessíve

utilização de frequências na faixa dos 890

MHz para os restantes licitantes;

c) Na categoria F, o limite definido é de 2 x 25

2 - Cada um dos limites referidos no número ant

individualmente considerados, ou ao conjunto dos licitantes caso entre eles existam 

 

É opinião da ZON, que o ICP-ANACOM devia promover a realização de um estudo 

mais aprofundado, com base nos últimos exemplos de leilões na Europa, à 

semelhança do que foi realizado pela ComReg na Irlanda (ComReg 10/71b). 

Assim, tomando como referência o estudo simplificado acima referido, 

deveria alterar os preços de reserva da seguinte forma: 

O preço de reserva para os lotes de 800 MHz não deveria ultrapassar 30 

(tomando como referência o valor em Espanha); 

O preço de reserva para os lotes de 900 MHz não deveria ultrapassar 16 M

(mantendo assim a mesma proporção de valor face aos lotes de 800 MHz, 

ANACOM);  

O preço para os blocos reservados para novos entrantes deverá

50% dos referidos nos pontos anteriores e deveria mesmo ser 

tendencialmente nulo, reflectindo a necessidade de investimento em 100% da 

para estes novos operadores. 

Ainda relativamente ao Artigo 7º, deve o ICP-ANACOM clarificar que no caso do 

espectro emparelhado, a ordem dos lotes na banda de uplink é a mesma na banda de 

downlink, isto é, os lotes estão emparelhados sequencialmente. 

Artigo 8.º 

Limites à atribuição de espectro 

No presente leilão não foram definidos spectrum caps com excepção dos aplicados 

às categorias B, C e F, nos seguintes termos. 

Na categoria B, o limite definido é de 2 x10 MHz; 

Na categoria C, o limite definido é de 2 x 5 MHz para os licitantes prestadores do 

Serviço Móvel Terrestre (SMT) acessível ao público que detenham direitos de 

utilização de frequências na faixa dos 890   915 MHz / 935 – 960 MHz, e de 2 x 10 

MHz para os restantes licitantes; 

Na categoria F, o limite definido é de 2 x 25  MHz. 

Cada um dos limites referidos no número anterior aplica-se aos licitantes 

individualmente considerados, ou ao conjunto dos licitantes caso entre eles existam 
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ANACOM devia promover a realização de um estudo 

mais aprofundado, com base nos últimos exemplos de leilões na Europa, à 

10/71b).  

Assim, tomando como referência o estudo simplificado acima referido, o ICP-ANACOM 

O preço de reserva para os lotes de 800 MHz não deveria ultrapassar 30 

O preço de reserva para os lotes de 900 MHz não deveria ultrapassar 16 M€/lote 

(mantendo assim a mesma proporção de valor face aos lotes de 800 MHz, 

á ter um valor 

e deveria mesmo ser 

, reflectindo a necessidade de investimento em 100% da 

r que no caso do 

espectro emparelhado, a ordem dos lotes na banda de uplink é a mesma na banda de 

com excepção dos aplicados 

Na categoria C, o limite definido é de 2 x 5 MHz para os licitantes prestadores do 

l ao público que detenham direitos de 

960 MHz, e de 2 x 10 

se aos licitantes 

individualmente considerados, ou ao conjunto dos licitantes caso entre eles existam 
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relações directas ou indirectas de domínio ou de influência significativa, aferidas nos 

termos do Código de Valores Mobiliários.

O artigo 8.º (Limites à atribuição de espectro)

determinante para os objectivos de promoção da concorrência, uma vez que é através 

deste mecanismo que se pode incentivar a entrada de um novo operador, limitando, 

ab initio, o acesso a determinados lotes de frequências, reservando

operadores sem qualquer espectro atribuído

O actual modelo de caps, previsto no S

não cumpre os objectivos para  que foi desenhado 

do espectro, promovendo a competitividade do sector móvel, em benefício de uma 

oferta de banda larga de qualidade.

Como podemos ver pela tabela abaixo, o espectro sobrante para novos entrantes, 

caso os três operadores móveis 

Tabela 3

 

Por cada 
operador 
entrante 

800 MHz 2 Lotes de 2x5 MHz

900 MHz 2 Lotes de 2x5 
MHz 

2.6 GHz 
(categoria F) 5 Lotes de 2x5 MHz

 

De igual forma, na resposta à consulta pública referente à 

direitos de utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos 

mesmos nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 MHz e 2.1 e 2.6 GHz, a ZON apontou um 

conjunto de soluções que incentivará a entrada de um novo operador promovendo a 

almejada concorrência. 

Assim, a ZON sugere que o ICP

seguinte forma: 

1) na gama de frequências dos 800 MHz

com cobertura nacional, 

 

relações directas ou indirectas de domínio ou de influência significativa, aferidas nos 

termos do Código de Valores Mobiliários. 

(Limites à atribuição de espectro), a par do artigo anterior, é 

determinante para os objectivos de promoção da concorrência, uma vez que é através 

deste mecanismo que se pode incentivar a entrada de um novo operador, limitando, 

minados lotes de frequências, reservando-os para 

espectro atribuído. 

, previsto no Sentido Provável de Decisão ora em análise, 

não cumpre os objectivos para  que foi desenhado – garantir uma utilização eficien

do espectro, promovendo a competitividade do sector móvel, em benefício de uma 

oferta de banda larga de qualidade. 

Como podemos ver pela tabela abaixo, o espectro sobrante para novos entrantes, 

caso os três operadores móveis históricos licitem dentro dos seus caps

Tabela 3 – Limites de atribuição de direitos por operador

Por cada 
operador 

 

Por cada 
operador 

histórico móvel 

Espectro 
total 

disponível 

Total sobrante (após 
os 3 operadores 

históricos móveis
adquirirem o limite 

disponível)

2 Lotes de 2x5 MHz 60 MHz 
(6x2x5 MHz) 

2 Lotes de 2x5 1 Lote de 2x5 
MHz 

20 MHz 
(2x2x5 MHz) 

5 Lotes de 2x5 MHz 
140 MHz 
(14x2x5 

MHz) 

De igual forma, na resposta à consulta pública referente à limitação da atribuição de 

direitos de utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos 

mesmos nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 MHz e 2.1 e 2.6 GHz, a ZON apontou um 

e soluções que incentivará a entrada de um novo operador promovendo a 

o ICP-ANACOM deverá limitar a aquisição de espectro da 

na gama de frequências dos 800 MHz, fundamental para oferta de dados

com cobertura nacional, limitar a aquisição de espectro pela totalidade dos 
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relações directas ou indirectas de domínio ou de influência significativa, aferidas nos 

, a par do artigo anterior, é 

determinante para os objectivos de promoção da concorrência, uma vez que é através 

deste mecanismo que se pode incentivar a entrada de um novo operador, limitando, 

os para 

ora em análise, 

garantir uma utilização eficiente 

do espectro, promovendo a competitividade do sector móvel, em benefício de uma 

Como podemos ver pela tabela abaixo, o espectro sobrante para novos entrantes, 

caps, é nulo. 

por operador 
Total sobrante (após 

os 3 operadores 
históricos móveis 
adquirirem o limite 

disponível) 

0 MHz 

0 MHz 

0 MHz 

limitação da atribuição de 

direitos de utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos 

mesmos nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 MHz e 2.1 e 2.6 GHz, a ZON apontou um 

e soluções que incentivará a entrada de um novo operador promovendo a 

ANACOM deverá limitar a aquisição de espectro da 

, fundamental para oferta de dados 

limitar a aquisição de espectro pela totalidade dos 
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actuais operadores móveis a apenas 4 lotes de 2x5 MHz

de 2x5MHz a novos entrantes);

 

2) na gama de frequências dos 900 MHz

cobertura nacional e onde os operadores actuais já possuem 2x8 MHz cada, 

reservar a totalidade do espectro disponível para novos operadores 

entrantes permitindo assim a sua entrada no mercado em situação de 

maior igualdade face aos actuais operadores

 

3) na gama de frequências dos 2600 MHz (categoria F)

oferta de dados com velocidades acima dos 100 Mbps e para suporte de 

capacidade, limitar a aquisição total de espectro pelos actuais operadores 

a 10 lotes de 2x5 MHz, reservando os restantes

novos entrantes; 

Naturalmente que, na eventualidade de após a primeira ronda do leilão ainda 

permanecerem lotes por atribuir, os mesmos serão abertos, numa segunda ronda, a 

qualquer candidato licitante

atribuir no final do processo

 

Relativamente ao número 2 deste artigo 8.º, no entender da ZON este não se afigura 

suficiente para prevenir o contorno dos 

Deste modo, a ZON entende que deve ser introduzido um ponto adicional, 

prevenir o surgimento de candidatos mandatários que visem contornar a existência de 

spectrum caps, garantindo-

igualmente impor um mecanismo de controlo prévio de comercialização secundária de 

espectro, impedindo a possibilidade de açambarcamento por via indirecta, i.e., 

prevenir a aquisição através de terceiro que posteriormente revenda a entidade sobre 

a qual incidia o cap.  

Neste caso, sem restringir a comercialização futura, deve a operação ser previamente 

comunicada não só ao ICP

respectivo, devendo também manter

 

actuais operadores móveis a apenas 4 lotes de 2x5 MHz (dedicando 2 lotes 

de 2x5MHz a novos entrantes); 

na gama de frequências dos 900 MHz, fundamental para oferta de voz com 

rtura nacional e onde os operadores actuais já possuem 2x8 MHz cada, 

reservar a totalidade do espectro disponível para novos operadores 

entrantes permitindo assim a sua entrada no mercado em situação de 

maior igualdade face aos actuais operadores; 

gama de frequências dos 2600 MHz (categoria F), fundamental para 

oferta de dados com velocidades acima dos 100 Mbps e para suporte de 

limitar a aquisição total de espectro pelos actuais operadores 

a 10 lotes de 2x5 MHz, reservando os restantes 4 lotes de 2x5MHz para 

 

Naturalmente que, na eventualidade de após a primeira ronda do leilão ainda 

permanecerem lotes por atribuir, os mesmos serão abertos, numa segunda ronda, a 

qualquer candidato licitante, minimizando assim a possibilidade de restar espectro por 

atribuir no final do processo. 

Relativamente ao número 2 deste artigo 8.º, no entender da ZON este não se afigura 

suficiente para prevenir o contorno dos spectrum caps impostos. 

Deste modo, a ZON entende que deve ser introduzido um ponto adicional, 

prevenir o surgimento de candidatos mandatários que visem contornar a existência de 

-se a eficácia duradoura dos mesmos, devendo

m mecanismo de controlo prévio de comercialização secundária de 

espectro, impedindo a possibilidade de açambarcamento por via indirecta, i.e., 

prevenir a aquisição através de terceiro que posteriormente revenda a entidade sobre 

caso, sem restringir a comercialização futura, deve a operação ser previamente 

comunicada não só ao ICP-ANACOM, bem como aos restantes participantes no Leilão 

devendo também manter-se os caps em vigor para o leilão durante um 
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(dedicando 2 lotes 

, fundamental para oferta de voz com 

rtura nacional e onde os operadores actuais já possuem 2x8 MHz cada, 

reservar a totalidade do espectro disponível para novos operadores 

entrantes permitindo assim a sua entrada no mercado em situação de 

, fundamental para 

oferta de dados com velocidades acima dos 100 Mbps e para suporte de 

limitar a aquisição total de espectro pelos actuais operadores 

4 lotes de 2x5MHz para 

Naturalmente que, na eventualidade de após a primeira ronda do leilão ainda 

permanecerem lotes por atribuir, os mesmos serão abertos, numa segunda ronda, a 

dade de restar espectro por 

Relativamente ao número 2 deste artigo 8.º, no entender da ZON este não se afigura 

Deste modo, a ZON entende que deve ser introduzido um ponto adicional, de modo a 

prevenir o surgimento de candidatos mandatários que visem contornar a existência de 

a eficácia duradoura dos mesmos, devendo-se 

m mecanismo de controlo prévio de comercialização secundária de 

espectro, impedindo a possibilidade de açambarcamento por via indirecta, i.e., 

prevenir a aquisição através de terceiro que posteriormente revenda a entidade sobre 

caso, sem restringir a comercialização futura, deve a operação ser previamente 

bem como aos restantes participantes no Leilão 

em vigor para o leilão durante um 
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período significativo após o mesmo (ex: 5 anos) eventualmente em conjunto com um 

mecanismo de revisão periódico da necessidade de manutenção dos 

1 - Para garantia do vínculo assumido com a apresentação das candidaturas e das 

obrigações inerentes a todo o procedimento do leilão, os candidatos devem prestar 

uma caução cujo montante varia de acordo com as categorias em que pretendem 

licitar, nos seguintes termos:

a) Para possibilitar licitações nas categorias A, E, G ou H, no montante de um milhão 

de euro, por categoria; 

b) Para possibilitar licitações em todas as categorias, no montante de vinte milhões de 

euro. 

2 - Os candidatos apenas podem licitar de acordo com o número de categorias para as 

quais tenham prestado caução nos termos do número anterior

3 - Os licitantes devem indicar se a caução é prestada para efeitos da alínea a) ou da 

alínea b) do n.º 1, devendo, no primeiro caso, indicar o número de categorias que a 

caução visa abranger, sem as identificar.

4 - A caução a que se refere o n.º 1 é pr

caução à ordem do ICP–ANACOM, em ambos os casos à primeira solicitação.

5 - Para os licitantes vencedores, a caução vigora até ao depósito do montante final.

6 - A caução é libertada pelo ICP

seguintes casos: 

a) Quando a candidatura não tenha sido admitida;

b) Quando no termo da fase de distribuição o licitante não tenha sido determinado 

vencedor; 

 

tivo após o mesmo (ex: 5 anos) eventualmente em conjunto com um 

periódico da necessidade de manutenção dos caps

Artigo 10.º 

Caução 

Para garantia do vínculo assumido com a apresentação das candidaturas e das 

todo o procedimento do leilão, os candidatos devem prestar 

uma caução cujo montante varia de acordo com as categorias em que pretendem 

licitar, nos seguintes termos: 

Para possibilitar licitações nas categorias A, E, G ou H, no montante de um milhão 

Para possibilitar licitações em todas as categorias, no montante de vinte milhões de 

Os candidatos apenas podem licitar de acordo com o número de categorias para as 

quais tenham prestado caução nos termos do número anterior. 

Os licitantes devem indicar se a caução é prestada para efeitos da alínea a) ou da 

alínea b) do n.º 1, devendo, no primeiro caso, indicar o número de categorias que a 

caução visa abranger, sem as identificar. 

A caução a que se refere o n.º 1 é prestada por garantia bancária ou seguro

ANACOM, em ambos os casos à primeira solicitação.

Para os licitantes vencedores, a caução vigora até ao depósito do montante final.

A caução é libertada pelo ICP-ANACOM, no prazo de 5 dias, exclusivamente nos 

Quando a candidatura não tenha sido admitida; 

Quando no termo da fase de distribuição o licitante não tenha sido determinado 
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tivo após o mesmo (ex: 5 anos) eventualmente em conjunto com um 

caps. 

Para garantia do vínculo assumido com a apresentação das candidaturas e das 

todo o procedimento do leilão, os candidatos devem prestar 

uma caução cujo montante varia de acordo com as categorias em que pretendem 

Para possibilitar licitações nas categorias A, E, G ou H, no montante de um milhão 

Para possibilitar licitações em todas as categorias, no montante de vinte milhões de 

Os candidatos apenas podem licitar de acordo com o número de categorias para as 

Os licitantes devem indicar se a caução é prestada para efeitos da alínea a) ou da 

alínea b) do n.º 1, devendo, no primeiro caso, indicar o número de categorias que a 

estada por garantia bancária ou seguro-

ANACOM, em ambos os casos à primeira solicitação. 

Para os licitantes vencedores, a caução vigora até ao depósito do montante final. 

s, exclusivamente nos 

Quando no termo da fase de distribuição o licitante não tenha sido determinado 
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c) Quando o licitante vencedor tenha efectuado o depósito correspondente ao 

montante final, nos termos do artigo 24.º.

 

O artigo 10.º (Caução) deverá ser alterado no sentido de 

acautelando a posição do Regulador.

Assim, sugere-se que a Garantia Bancária referida contenha a seguinte redacção:

“Uma garantia total, autónoma, incondicional e irrevogável à primeira solicitação a 

favor da BENEFICIÁRIA, responsabilizando

importâncias que esta lhe exigir até ao montante indicado, podendo ser utilizada 

parcialmente, mediante um ou mais pedidos escritos que a 

mantendo-se em vigor e garantindo o valor da diferença não utilizada, não podendo 

nenhum desses pagamentos ser recusado sob alegação da necessidade de 

averiguação prévia de incumprimento da

pode o BANCO opor quaisquer meios de defesa que o 

lhe.” 

Por outro lado, os valores de garantias solicitados pel

adequados. A imposição da necessidade de entrega de uma 

um operador cujo objectivo seja licitar por um ou mais lotes cujo valor de reserva é de 

3 M€ é no entender da ZON

que os licitantes entreguem uma 

reserva de um lote de cada uma das categorias em que pretendem licitar, com um 

máximo de 20 M€. 

Modo e prazo de apresentação das candidaturas

(…) 

5 - O prazo para entrega das candidaturas termina 10 dias após a entrada em vigor d

presente regulamento, não podendo ser recebidas quando ultrapassada esta data.

O prazo previsto no artigo 12.º (Modo e prazo de apresentação das candidaturas)

é manifestamente curto e merece um alargamento uma vez que a mobilização das 

 

Quando o licitante vencedor tenha efectuado o depósito correspondente ao 

montante final, nos termos do artigo 24.º. 

deverá ser alterado no sentido de maior precisão da garantia, 

acautelando a posição do Regulador. 

se que a Garantia Bancária referida contenha a seguinte redacção:

“Uma garantia total, autónoma, incondicional e irrevogável à primeira solicitação a 

, responsabilizando-se pelo pagamento à BENEFICIÁRIA

importâncias que esta lhe exigir até ao montante indicado, podendo ser utilizada 

mediante um ou mais pedidos escritos que a BENEFICIÁRIA

se em vigor e garantindo o valor da diferença não utilizada, não podendo 

nenhum desses pagamentos ser recusado sob alegação da necessidade de 

averiguação prévia de incumprimento da sociedade garantida, nem à BENEFICIÁRIA

opor quaisquer meios de defesa que o ORDENADOR 

Por outro lado, os valores de garantias solicitados pelo ICP-ANACOM não parecem 

adequados. A imposição da necessidade de entrega de uma garantia de 20 M

um operador cujo objectivo seja licitar por um ou mais lotes cujo valor de reserva é de 

é no entender da ZON completamente desproporcionado. A ZON propõe assim 

que os licitantes entreguem uma garantia de valor equivalente à soma 

reserva de um lote de cada uma das categorias em que pretendem licitar, com um 

Artigo 12.º 

Modo e prazo de apresentação das candidaturas 

O prazo para entrega das candidaturas termina 10 dias após a entrada em vigor d

presente regulamento, não podendo ser recebidas quando ultrapassada esta data.

artigo 12.º (Modo e prazo de apresentação das candidaturas)

é manifestamente curto e merece um alargamento uma vez que a mobilização das 
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Quando o licitante vencedor tenha efectuado o depósito correspondente ao 

maior precisão da garantia, 

se que a Garantia Bancária referida contenha a seguinte redacção: 

“Uma garantia total, autónoma, incondicional e irrevogável à primeira solicitação a 

BENEFICIÁRIA das 

importâncias que esta lhe exigir até ao montante indicado, podendo ser utilizada 

BENEFICIÁRIA lhe faça, 

se em vigor e garantindo o valor da diferença não utilizada, não podendo 

nenhum desses pagamentos ser recusado sob alegação da necessidade de 

BENEFICIÁRIA 

 poderia opor-

não parecem 

garantia de 20 M€ para 

um operador cujo objectivo seja licitar por um ou mais lotes cujo valor de reserva é de 

A ZON propõe assim 

 dos preços de 

reserva de um lote de cada uma das categorias em que pretendem licitar, com um 

 

O prazo para entrega das candidaturas termina 10 dias após a entrada em vigor do 

presente regulamento, não podendo ser recebidas quando ultrapassada esta data. 

artigo 12.º (Modo e prazo de apresentação das candidaturas) 

é manifestamente curto e merece um alargamento uma vez que a mobilização das 



Versão Pública  

 

garantias associadas poderá ser mais demorada, gorando

participação do maior número de candidatos.

de 30 dias úteis, dado que se antevêem alterações significativas no modelo de leilão, 

que por sua vez deverão ser incorporadas pelos operadores nas suas análises e nos 

processos internos de aprovação.

Admissão e exclusão de candidaturas

(…) 

3 - O ICP–ANACOM notifica por via electrónica ou por protocolo, no prazo de 24 

horas, os candidatos da respectiva admissão ou exclusão das fases subsequentes do 

leilão, indicando, no caso dos candidatos admitidos, a data do início da fase de 

distribuição, a qual pode ter 

Também no número 3 do artigo 15.º

notificação da data do início do leilão e o 

antes do 3º dia útil após referida notif

1 - A primeira ronda tem início com o lote único na categoria A, prosseguindo, lote a 

lote, com a seguinte ordem de categorias: B, C, D, E, F, G e H.

2 - Há lugar a uma segunda ronda caso, após o final da primeira ronda,

lotes disponíveis. 

3 - Os licitantes são informados do início de cada série, da sua duração e do preço do 

lote. 

4 - Os montantes de licitação da primeira série para cada lote têm de corresponder, no 

mínimo, ao preço de reserva definido para 

5 - A primeira série termina:

 

as poderá ser mais demorada, gorando-se o objectivo de permitir a 

participação do maior número de candidatos. Este alargamento deveria ser no mínimo 

dado que se antevêem alterações significativas no modelo de leilão, 

ão ser incorporadas pelos operadores nas suas análises e nos 

processos internos de aprovação.  

Artigo 15.º 

Admissão e exclusão de candidaturas 

notifica por via electrónica ou por protocolo, no prazo de 24 

horas, os candidatos da respectiva admissão ou exclusão das fases subsequentes do 

leilão, indicando, no caso dos candidatos admitidos, a data do início da fase de 

distribuição, a qual pode ter lugar no primeiro dia útil seguinte ao da notificação.

artigo 15.º deve ser alterado o prazo mínimo entre a 

notificação da data do início do leilão e o início do mesmo. Sugere-se que nunca seja 

antes do 3º dia útil após referida notificação. 

Artigo 17.º 

Rondas e Séries 

A primeira ronda tem início com o lote único na categoria A, prosseguindo, lote a 

lote, com a seguinte ordem de categorias: B, C, D, E, F, G e H. 

Há lugar a uma segunda ronda caso, após o final da primeira ronda,

Os licitantes são informados do início de cada série, da sua duração e do preço do 

Os montantes de licitação da primeira série para cada lote têm de corresponder, no 

mínimo, ao preço de reserva definido para esse lote. 

A primeira série termina: 
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se o objectivo de permitir a 

Este alargamento deveria ser no mínimo 

dado que se antevêem alterações significativas no modelo de leilão, 

ão ser incorporadas pelos operadores nas suas análises e nos 

notifica por via electrónica ou por protocolo, no prazo de 24 

horas, os candidatos da respectiva admissão ou exclusão das fases subsequentes do 

leilão, indicando, no caso dos candidatos admitidos, a data do início da fase de 

lugar no primeiro dia útil seguinte ao da notificação. 

deve ser alterado o prazo mínimo entre a 

se que nunca seja 

A primeira ronda tem início com o lote único na categoria A, prosseguindo, lote a 

Há lugar a uma segunda ronda caso, após o final da primeira ronda, existam ainda 

Os licitantes são informados do início de cada série, da sua duração e do preço do 

Os montantes de licitação da primeira série para cada lote têm de corresponder, no 
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a) Quando não exista nenhuma licitação, caso em que o lote se mantém disponível e 

se inicia a primeira série do lote da categoria seguinte, quando aplicável;

b) Quando exista apenas uma licitação, caso em que o lote

se inicia a primeira série do lote seguinte;

c) Quando exista mais do que uma licitação, caso em que há lugar a uma segunda 

série. 

6 - Apenas os licitantes que tenham formulado licitações na primeira série podem 

participar na segunda série, devendo os montantes de licitação nesta série 

corresponder, no mínimo, à melhor oferta da série anterior acrescida do incremento.

7 - Em todas as séries seguintes à primeira desenvolve

número anterior, até que seja d

montante de licitação por si submetido.

8 - Os licitantes que ganhem lotes na categoria B numa dada ronda, estão obrigados a 

formular licitações, em número igual de lotes, nessa mesma ronda, na categoria

O artigo 17.º (Rondas e Séries)

preconizado pelo ICP-ANACOM encerra, ao não fomentar a aquisição de espectro 

complementar para o lançamento de uma operação móvel.

Tal como exposto nas propostas de alterações fu

ser um Leilão ascendente, 

operador licitante garantir a aquisição de

complementares.  

Em conclusão, e conforme afirmado ant

combinatório seria mais adequada uma vez que permite acautelar esta limitação. 

Nesse sentido as cláusulas do 

procedimento complexo do leilão combinatório. É ai

na inclusão dos Spectrum Caps

número 2 do artigo 17.º, o espectro incluído nesses 

de estar interdito ao ser iniciada uma segunda ronda, de modo a maximizar o potencial 

de atribuição. 

 

Quando não exista nenhuma licitação, caso em que o lote se mantém disponível e 

se inicia a primeira série do lote da categoria seguinte, quando aplicável;

Quando exista apenas uma licitação, caso em que o lote é ganho ao preço licitado e 

se inicia a primeira série do lote seguinte; 

Quando exista mais do que uma licitação, caso em que há lugar a uma segunda 

Apenas os licitantes que tenham formulado licitações na primeira série podem 

egunda série, devendo os montantes de licitação nesta série 

corresponder, no mínimo, à melhor oferta da série anterior acrescida do incremento.

Em todas as séries seguintes à primeira desenvolve-se o processo descrito no 

número anterior, até que seja determinado um vencedor, que ganha o lote pelo último 

montante de licitação por si submetido. 

Os licitantes que ganhem lotes na categoria B numa dada ronda, estão obrigados a 

formular licitações, em número igual de lotes, nessa mesma ronda, na categoria

artigo 17.º (Rondas e Séries) expõe e realça a fragilidade que o modelo 

ANACOM encerra, ao não fomentar a aquisição de espectro 

complementar para o lançamento de uma operação móvel. 

Tal como exposto nas propostas de alterações fundamentais já referidas, o facto de 

ser um Leilão ascendente, sequencial e aberto não permite a possibilidade de um 

garantir a aquisição de lotes em número e nas gamas 

Em conclusão, e conforme afirmado anteriormente, a escolha de um modelo de Leilão 

combinatório seria mais adequada uma vez que permite acautelar esta limitação. 

Nesse sentido as cláusulas do artigo 17.º necessitam de alterações que acomodem o 

procedimento complexo do leilão combinatório. É ainda necessário prever, com base 

Spectrum Caps propostos nesta resposta, que de acordo com o 

, o espectro incluído nesses Caps que não seja atribuído deixa 

de estar interdito ao ser iniciada uma segunda ronda, de modo a maximizar o potencial 
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Quando não exista nenhuma licitação, caso em que o lote se mantém disponível e 

se inicia a primeira série do lote da categoria seguinte, quando aplicável; 

é ganho ao preço licitado e 

Quando exista mais do que uma licitação, caso em que há lugar a uma segunda 

Apenas os licitantes que tenham formulado licitações na primeira série podem 

egunda série, devendo os montantes de licitação nesta série 

corresponder, no mínimo, à melhor oferta da série anterior acrescida do incremento. 

se o processo descrito no 

eterminado um vencedor, que ganha o lote pelo último 

Os licitantes que ganhem lotes na categoria B numa dada ronda, estão obrigados a 

formular licitações, em número igual de lotes, nessa mesma ronda, na categoria F. 

expõe e realça a fragilidade que o modelo 

ANACOM encerra, ao não fomentar a aquisição de espectro 

ndamentais já referidas, o facto de 

e aberto não permite a possibilidade de um 

gamas de frequências 

eriormente, a escolha de um modelo de Leilão 

combinatório seria mais adequada uma vez que permite acautelar esta limitação. 

necessitam de alterações que acomodem o 

nda necessário prever, com base 

propostos nesta resposta, que de acordo com o 

que não seja atribuído deixa 

de estar interdito ao ser iniciada uma segunda ronda, de modo a maximizar o potencial 
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1 -  Da segunda à quarta série de um determinado lote, o incremento corresponde a 

10% do preço de reserva definido para esse lote para todas as categorias com 

excepção da categoria B, em que o incremento corresponde a 5% do preço de 

reserva. 

2 -  A partir da quinta série, o incremento corresponde a 20% do preço de reserva, 

com excepção da categoria B, em q

reserva. 

3 -  A partir da décima série, o incremento corresponde a 30% do preço de reserva, 

com excepção da categoria B, em que o incremento corresponde a 15% do preço de 

reserva. 

O único racional de manter o i

resolução do leilão o que é claramente um objectivo secundário do processo

incremento previsto no artigo 19.º (Incremento)

séria possibilidade de impedir que um licitant

do que o preço final da série anterior, mas inferior ao incremento, o faça em virtude do 

seu valor máximo de licitação

situação é prejudicial para o ICP

nem a possibilidade de o operador disposto a licitar o valor máximo,

obtém o lote. O incremento mínimo em cada licitação não deve ser 

0,5% do valor de reserva de cada lote

(…) 

5 – As escolhas a que se refere o presente artigo são validadas por acto do Conselho 

de Administração, atenta a garantia da sua compatibilidade com a atribuição de 

espectro contíguo, em cada categoria, a todos os licitantes 

 

Artigo 19.º 

Incremento 

Da segunda à quarta série de um determinado lote, o incremento corresponde a 

rva definido para esse lote para todas as categorias com 

excepção da categoria B, em que o incremento corresponde a 5% do preço de 

A partir da quinta série, o incremento corresponde a 20% do preço de reserva, 

com excepção da categoria B, em que o incremento corresponde a 10% do preço de 

A partir da décima série, o incremento corresponde a 30% do preço de reserva, 

com excepção da categoria B, em que o incremento corresponde a 15% do preço de 

O único racional de manter o incremento mínimo elevado, é uma maior rapidez na 

resolução do leilão o que é claramente um objectivo secundário do processo

artigo 19.º (Incremento) está sobreavaliado e apresenta uma 

séria possibilidade de impedir que um licitante, que estivesse disposto a oferecer mais 

do que o preço final da série anterior, mas inferior ao incremento, o faça em virtude do 

valor máximo de licitação se encontrar entre ambas as extremidades. Essa 

situação é prejudicial para o ICP-ANACOM dado que não maximiza nem 

operador disposto a licitar o valor máximo, ser aquele que 

O incremento mínimo em cada licitação não deve ser por isso 

reserva de cada lote.  

Artigo 22.º 

Fase de consignação 

As escolhas a que se refere o presente artigo são validadas por acto do Conselho 

de Administração, atenta a garantia da sua compatibilidade com a atribuição de 

espectro contíguo, em cada categoria, a todos os licitantes vencedores.
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Da segunda à quarta série de um determinado lote, o incremento corresponde a 

rva definido para esse lote para todas as categorias com 

excepção da categoria B, em que o incremento corresponde a 5% do preço de 

A partir da quinta série, o incremento corresponde a 20% do preço de reserva, 

ue o incremento corresponde a 10% do preço de 

A partir da décima série, o incremento corresponde a 30% do preço de reserva, 

com excepção da categoria B, em que o incremento corresponde a 15% do preço de 

é uma maior rapidez na 

resolução do leilão o que é claramente um objectivo secundário do processo. O 

está sobreavaliado e apresenta uma 

e, que estivesse disposto a oferecer mais 

do que o preço final da série anterior, mas inferior ao incremento, o faça em virtude do 

se encontrar entre ambas as extremidades. Essa 

nem o valor obtido 

ser aquele que 

por isso superior a 

As escolhas a que se refere o presente artigo são validadas por acto do Conselho 

de Administração, atenta a garantia da sua compatibilidade com a atribuição de 

vencedores. 



Versão Pública  

 

Neste artigo deveriam ser introduzidas regras claras que permitissem minimizar 

possibilidade de serem escolhidos lotes de espectro que impeçam algum licitante de 

obter espectro contínuo. A título de exemplo, a ZON sugere que os operadores 

vencedores sejam obrigados a escolher espectro contíguo a outro espectro já 

escolhido ou contíguo aos limites inferiores ou superiores da faixa de frequências em 

causa, impedindo assim, por exemplo, que o primeiro licitante vencedor a escolher os 

lotes, faça a sua escolha de modo a que um dos licitantes seguintes não obtenha 

espectro contíguo. 

1 - As entidades a quem forem atribuídos os direitos de utilização de frequências ficam 

obrigadas, no prazo de 2 dias a contar da recepção da comunicação referida no n.º 3 

do artigo anterior, a depositar o montante final numa conta bancári

ANACOM. 

2 - Efectuado o depósito, o ICP

as diligências necessárias para a libertação da caução a que alude o artigo 10.º.

O artigo 24.º (Depósito) apresenta uma disparidade do prazo para p

montante final que, quando comparado com a libertação da caução, é manifestamente 

desproporcionado. A ZON entende que deve haver uma equiparação de prazos, 

alargando-se para 10 dias ambos os prazos

prazos normais de realização de transferências bancárias deste montante

Condições associadas aos direitos de utilização de frequências

1 - Os titulares de direitos de utilização de frequências estão sujeitos à observância 

das seguintes condições fixad

5/2004, de 10 de Fevereiro:

a) Utilizar de forma efectiva e eficiente as frequências consignadas;

b) Cumprir as obrigações de cobertura fixadas para a faixa dos 800 MHz nos termos 

do artigo 26.º; 

 

Neste artigo deveriam ser introduzidas regras claras que permitissem minimizar 

possibilidade de serem escolhidos lotes de espectro que impeçam algum licitante de 

obter espectro contínuo. A título de exemplo, a ZON sugere que os operadores 

obrigados a escolher espectro contíguo a outro espectro já 

guo aos limites inferiores ou superiores da faixa de frequências em 

, impedindo assim, por exemplo, que o primeiro licitante vencedor a escolher os 

lotes, faça a sua escolha de modo a que um dos licitantes seguintes não obtenha 

Artigo 24.º 

Depósito 

As entidades a quem forem atribuídos os direitos de utilização de frequências ficam 

obrigadas, no prazo de 2 dias a contar da recepção da comunicação referida no n.º 3 

do artigo anterior, a depositar o montante final numa conta bancária a indicar pelo ICP 

Efectuado o depósito, o ICP-ANACOM deve promover, nos 5 dias subsequentes, 

as diligências necessárias para a libertação da caução a que alude o artigo 10.º.

apresenta uma disparidade do prazo para pagamento do 

montante final que, quando comparado com a libertação da caução, é manifestamente 

desproporcionado. A ZON entende que deve haver uma equiparação de prazos, 

se para 10 dias ambos os prazos, permitindo assim trabalhar dentro de 

ormais de realização de transferências bancárias deste montante

Artigo 25.º 

Condições associadas aos direitos de utilização de frequências

Os titulares de direitos de utilização de frequências estão sujeitos à observância 

das seguintes condições fixadas no artigo 32.º, n.º 1, alíneas b), c), e), f) e h) da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro: 

Utilizar de forma efectiva e eficiente as frequências consignadas; 

Cumprir as obrigações de cobertura fixadas para a faixa dos 800 MHz nos termos 
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Neste artigo deveriam ser introduzidas regras claras que permitissem minimizar a 

possibilidade de serem escolhidos lotes de espectro que impeçam algum licitante de 

obter espectro contínuo. A título de exemplo, a ZON sugere que os operadores 

obrigados a escolher espectro contíguo a outro espectro já 

guo aos limites inferiores ou superiores da faixa de frequências em 

, impedindo assim, por exemplo, que o primeiro licitante vencedor a escolher os 

lotes, faça a sua escolha de modo a que um dos licitantes seguintes não obtenha 

As entidades a quem forem atribuídos os direitos de utilização de frequências ficam 

obrigadas, no prazo de 2 dias a contar da recepção da comunicação referida no n.º 3 

a a indicar pelo ICP 

ANACOM deve promover, nos 5 dias subsequentes, 

as diligências necessárias para a libertação da caução a que alude o artigo 10.º. 

agamento do 

montante final que, quando comparado com a libertação da caução, é manifestamente 

desproporcionado. A ZON entende que deve haver uma equiparação de prazos, 

, permitindo assim trabalhar dentro de 

ormais de realização de transferências bancárias deste montante. 

Condições associadas aos direitos de utilização de frequências 

Os titulares de direitos de utilização de frequências estão sujeitos à observância 

as no artigo 32.º, n.º 1, alíneas b), c), e), f) e h) da Lei n.º 

Cumprir as obrigações de cobertura fixadas para a faixa dos 800 MHz nos termos 
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c) Observar as condições técnicas previstas no anexo que faz parte integrante do 

presente regulamento; 

d) Comunicar previamente ao ICP

utilização das frequências, bem como as condições em que o pretende faz

termos do artigo 37.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro e do fixado a cada 

momento no QNAF; 

e) Pagar ao ICP-ANACOM as seguintes taxas:

(i) A devida pelo exercício da actividade de fornecedor de redes e serviços de 

comunicações electrónicas, nos

5/2004, de 10 de Fevereiro e de acordo com as regras fixadas na Portaria n.º 1473

B/2008, de 17 de Dezembro;

(ii) A devida pela atribuição dos direitos de utilização de frequências de montante a 

fixar por despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações 

electrónicas, nos termos do artigo 105.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro e de montante a fixar ao abrigo da Portaria n.º 1473

Dezembro; 

(iii) As devidas pela utilização do espectro radioeléctrico, nos termos do artigo 105.º, 

n.º 1, alínea f) da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro e do artigo 19.º do Decreto

151-A/2000, de 20 de Julho, republicado em anexo ao Decreto

de Setembro e nos montantes fixados na Portaria n.º 1473

Dezembro. 

f)  Cumprir as obrigações decorrentes dos acordos internacionais aplicáveis em 

matéria de utilização de frequências.

2 - Para efeitos do disposto na alínea b) do número ant

cobertura podem ser cumpridas com recurso às faixas de frequências dos 900 MHz, 

quer tenham sido atribuídas no âmbito deste leilão, quer das já anteriormente 

consignadas. 

 

Observar as condições técnicas previstas no anexo que faz parte integrante do 

Comunicar previamente ao ICP-ANACOM a intenção de transmitir o direito de 

utilização das frequências, bem como as condições em que o pretende faz

termos do artigo 37.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro e do fixado a cada 

ANACOM as seguintes taxas: 

A devida pelo exercício da actividade de fornecedor de redes e serviços de 

comunicações electrónicas, nos termos do artigo 105.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro e de acordo com as regras fixadas na Portaria n.º 1473

B/2008, de 17 de Dezembro; 

A devida pela atribuição dos direitos de utilização de frequências de montante a 

r despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações 

electrónicas, nos termos do artigo 105.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro e de montante a fixar ao abrigo da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 

devidas pela utilização do espectro radioeléctrico, nos termos do artigo 105.º, 

n.º 1, alínea f) da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro e do artigo 19.º do Decreto

A/2000, de 20 de Julho, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 

de Setembro e nos montantes fixados na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 

Cumprir as obrigações decorrentes dos acordos internacionais aplicáveis em 

matéria de utilização de frequências. 

Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, as obrigações de 

cobertura podem ser cumpridas com recurso às faixas de frequências dos 900 MHz, 

quer tenham sido atribuídas no âmbito deste leilão, quer das já anteriormente 
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Observar as condições técnicas previstas no anexo que faz parte integrante do 

ANACOM a intenção de transmitir o direito de 

utilização das frequências, bem como as condições em que o pretende fazer, nos 

termos do artigo 37.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro e do fixado a cada 

A devida pelo exercício da actividade de fornecedor de redes e serviços de 

termos do artigo 105.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro e de acordo com as regras fixadas na Portaria n.º 1473-

A devida pela atribuição dos direitos de utilização de frequências de montante a 

r despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações 

electrónicas, nos termos do artigo 105.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

B/2008, de 17 de 

devidas pela utilização do espectro radioeléctrico, nos termos do artigo 105.º, 

n.º 1, alínea f) da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

Lei n.º 264/2009, de 28 

B/2008, de 17 de 

Cumprir as obrigações decorrentes dos acordos internacionais aplicáveis em 

erior, as obrigações de 

cobertura podem ser cumpridas com recurso às faixas de frequências dos 900 MHz, 

quer tenham sido atribuídas no âmbito deste leilão, quer das já anteriormente 
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3 - O montante da taxa referida na subalínea (ii) da alínea e

função dos custos associados à execução das tarefas administrativas, técnicas e 

operacionais necessárias à atribuição dos direitos de utilização de frequências.

No que respeita ao artigo 25.º (Condições associadas aos direitos de 

frequências), entende a ZON que as obrigações de 

wholesale, network & site sharing, 

limitação dos direitos de utilização de frequências, entregue pela ZON a 19 de Abril de 

2011, devem estar aqui bem claras, indicando

consequências legais para o atraso na criação das condições essenciais à entrada de 

um novo operador. 

Tal como referido no início deste capítulo, estas obrigações são indispensáveis. 

Agrava-se ainda a necessidade de inclusão das mesmas uma vez que a 

disponibilização dos direitos de utilização de frequências serão libertados de forma 

faseada, acompanhando o 

de iniciar uma operação em igualdade de circunstâncias quando comparado com os 

operadores já existentes. 

No que respeita ao Anexo ao Projecto de Regulamento de Leilão

mais uma vez que à data da resposta da ZON, datada de 29 de Janeiro de 2010, à 

consulta lançada pelo ICP-

de Atribuição de Frequências (QNAF), edição 2009/2010, foi transmitido a essa 

Autoridade um conjunto de preocupações relativo ao potencial impacto da utilização 

das faixas dos 790 MHz aos 862 MHz para o standard LTE (Long Term Evolution), 

aplicado às comunicações móveis, nas redes dos operadores de comunicações 

electrónicas com infra-estrutura de c

de cliente. 

Estas preocupações devem ser acauteladas neste Anexo impondo a obrigatoriedade 

das entidades licitantes ganhadoras dos direitos de utilização das faixas 

correspondentes aos 800 MHz deverem garantir a 

das redes de distribuição de Televisão por Subscrição.

 

 

 

O montante da taxa referida na subalínea (ii) da alínea e) do n.º 1 é calculado em 

função dos custos associados à execução das tarefas administrativas, técnicas e 

operacionais necessárias à atribuição dos direitos de utilização de frequências.

artigo 25.º (Condições associadas aos direitos de 

, entende a ZON que as obrigações de roaming nacional e oferta 

network & site sharing, já referidas na resposta à consulta publica

limitação dos direitos de utilização de frequências, entregue pela ZON a 19 de Abril de 

devem estar aqui bem claras, indicando condições gerais, prazos e 

consequências legais para o atraso na criação das condições essenciais à entrada de 

Tal como referido no início deste capítulo, estas obrigações são indispensáveis. 

se ainda a necessidade de inclusão das mesmas uma vez que a 

disponibilização dos direitos de utilização de frequências serão libertados de forma 

acompanhando o processo de Switch-off”, impedindo qualquer novo operador 

de iniciar uma operação em igualdade de circunstâncias quando comparado com os 

Anexo ao Projecto de Regulamento de Leilão, cumpre reitera

mais uma vez que à data da resposta da ZON, datada de 29 de Janeiro de 2010, à 

-ANACOM sobre o projecto de revisão do Quadro Nacional 

de Atribuição de Frequências (QNAF), edição 2009/2010, foi transmitido a essa 

njunto de preocupações relativo ao potencial impacto da utilização 

das faixas dos 790 MHz aos 862 MHz para o standard LTE (Long Term Evolution), 

aplicado às comunicações móveis, nas redes dos operadores de comunicações 

estrutura de cabo, nomeadamente ao nível dos equipamentos 

Estas preocupações devem ser acauteladas neste Anexo impondo a obrigatoriedade 

das entidades licitantes ganhadoras dos direitos de utilização das faixas 

correspondentes aos 800 MHz deverem garantir a não interferência com os sistemas 

das redes de distribuição de Televisão por Subscrição. 
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) do n.º 1 é calculado em 

função dos custos associados à execução das tarefas administrativas, técnicas e 

operacionais necessárias à atribuição dos direitos de utilização de frequências. 

artigo 25.º (Condições associadas aos direitos de utilização de 

nacional e oferta 

já referidas na resposta à consulta publica sobre a 

limitação dos direitos de utilização de frequências, entregue pela ZON a 19 de Abril de 

prazos e 

consequências legais para o atraso na criação das condições essenciais à entrada de 

Tal como referido no início deste capítulo, estas obrigações são indispensáveis. 

se ainda a necessidade de inclusão das mesmas uma vez que a 

disponibilização dos direitos de utilização de frequências serão libertados de forma 

, impedindo qualquer novo operador 

de iniciar uma operação em igualdade de circunstâncias quando comparado com os 

, cumpre reiterar, 

mais uma vez que à data da resposta da ZON, datada de 29 de Janeiro de 2010, à 

ANACOM sobre o projecto de revisão do Quadro Nacional 

de Atribuição de Frequências (QNAF), edição 2009/2010, foi transmitido a essa 

njunto de preocupações relativo ao potencial impacto da utilização 

das faixas dos 790 MHz aos 862 MHz para o standard LTE (Long Term Evolution), 

aplicado às comunicações móveis, nas redes dos operadores de comunicações 

abo, nomeadamente ao nível dos equipamentos 

Estas preocupações devem ser acauteladas neste Anexo impondo a obrigatoriedade 

das entidades licitantes ganhadoras dos direitos de utilização das faixas 

não interferência com os sistemas 
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5. CONCLUSÃO 

Em resumo, este documento de resposta propõe alterações que permit

os objectivos fundamentais do processo de atribuição de frequências, 

atenção que: 

i) O modelo de leilão sequencial não promove a entrada de novos operadores 

no mercado, por não permitir a obtenção de uma quantidade mínima de 

espectro, o que representa para estes operadores um risco claro e 

desproporcionado face aos 

ii) Os spectrum caps

operadores, permitindo que os actuais operadores móveis impeçam a 

entrada de novos operadores no mercado;

iii) Os preços de reserva dos lotes estão desajustados da 

portuguesa, sobretudo para operadores entrantes;

iv) Não existem obrigações de 

& site sharing que permitam uma entrada a curto prazo de novos 

operadores no mercado (agravada pelo facto de algumas 

limitações de utilização até 2014).

No entanto, o ICP-ANACOM tem oportunidade, em conjunto com a decisão sobre a 

limitação do número de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450 MHz, 

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz e 2.

procedimento de atribuição

através da introdução das seguintes alterações iniciais:

i) Alterar o modelo de 

Para os novos entrantes, é essencial que o 

modo a proteger a interdependência entre lotes de diversas gamas de 

frequência, excepto se houver obrigações de 

voz e dados e de 

ii) Introdução de spectrum caps

a. na gama de frequências dos 800 MHz, fundamental para oferta de 

dados com cobertura nacional, limitar a aquisição de espectro pela 

totalidade dos actuais operadores móveis a apenas 4 lotes de 2x5 MHz 

(dedicando 2 lotes de 2x5MHz a nov

 

documento de resposta propõe alterações que permit

os objectivos fundamentais do processo de atribuição de frequências, tendo em 

O modelo de leilão sequencial não promove a entrada de novos operadores 

no mercado, por não permitir a obtenção de uma quantidade mínima de 

espectro, o que representa para estes operadores um risco claro e 

desproporcionado face aos operadores detentores de espectro.

spectrum caps apresentados não promovem a entrada de novos 

operadores, permitindo que os actuais operadores móveis impeçam a 

entrada de novos operadores no mercado; 

Os preços de reserva dos lotes estão desajustados da realidade económica 

portuguesa, sobretudo para operadores entrantes; 

Não existem obrigações de roaming nacional e/ou wholesale 

que permitam uma entrada a curto prazo de novos 

operadores no mercado (agravada pelo facto de algumas frequências terem 

limitações de utilização até 2014). 

ANACOM tem oportunidade, em conjunto com a decisão sobre a 

limitação do número de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450 MHz, 

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz e 2.6 GHz e definição do respectivo 

procedimento de atribuição, de corrigir as lacunas principais deste projecto de decisão 

através da introdução das seguintes alterações iniciais: 

Alterar o modelo de leilão para o tipo Combinatório (ou semelhante)

vos entrantes, é essencial que o leilão seja combinatório de 

modo a proteger a interdependência entre lotes de diversas gamas de 

, excepto se houver obrigações de roaming e de wholesale, de 

voz e dados e de network sharing.  

spectrum caps eficazes 

na gama de frequências dos 800 MHz, fundamental para oferta de 

dados com cobertura nacional, limitar a aquisição de espectro pela 

totalidade dos actuais operadores móveis a apenas 4 lotes de 2x5 MHz 

(dedicando 2 lotes de 2x5MHz a novos entrantes); 
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documento de resposta propõe alterações que permitem concretizar 

tendo em 

O modelo de leilão sequencial não promove a entrada de novos operadores 

no mercado, por não permitir a obtenção de uma quantidade mínima de 

espectro, o que representa para estes operadores um risco claro e 

operadores detentores de espectro. 

não promovem a entrada de novos 

operadores, permitindo que os actuais operadores móveis impeçam a 

realidade económica 

wholesale nem network 

que permitam uma entrada a curto prazo de novos 

frequências terem 

ANACOM tem oportunidade, em conjunto com a decisão sobre a 

limitação do número de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450 MHz, 

6 GHz e definição do respectivo 

de corrigir as lacunas principais deste projecto de decisão 

(ou semelhante)  

eilão seja combinatório de 

modo a proteger a interdependência entre lotes de diversas gamas de 

wholesale, de 

na gama de frequências dos 800 MHz, fundamental para oferta de 

dados com cobertura nacional, limitar a aquisição de espectro pela 

totalidade dos actuais operadores móveis a apenas 4 lotes de 2x5 MHz 
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b. na gama de frequências dos 900 MHz, fundamental para oferta de voz 

com cobertura nacional, reservar a aquisição da totalidade do espectro 

disponível para novos operadores entrantes;

c. na gama de frequências dos 2600 MHz (categoria F), fundamen

oferta de dados com velocidades acima dos 100 Mbps e para suporte 

de capacidade, limitar a aquisição total de espectro pelos actuais 

operadores a 10 lotes de 2x5 MHz, reservando os restantes 4 lotes de 

2x5MHz para novos entrantes

iii) Correcção dos Pr

a. O preço de reserva para os lotes de 800 MHz não deveria ultrapassar 

30 M€/lote (tomando como refer

b. O preço de reserva para os lotes de 900 MHz não deveria ultrapassar 

16 M€/lote (mantendo assim a mesma proporç

de 800 MHz, atribuída pelo ICP

c. Quando em bidding directo com os operadores móveis actuais, os 

novos operadores deveriam ter implícito um desconto de 50% no valor 

licitado em caso da licitação ser vencedora

iv) Introdução de obr

network sharing

operadores histórico

oferta de serviços com cobertura nacional desde o primeiro momento

v) Outras propostas a incluir na decisão 

a. Implementação de um mecanismo de controlo prévio de 

comercialização secundária de espectro;

b. Clarificação dos custos anuais de manutenção de espectro;

A ZON tem a legítima esperança que o ICP

demonstrando a utilidade dos processos de consulta pública, contrariando a 

percepção de que os projectos de decisão em pouco ou nada são alterados na 

sequência de consulta pública.

 

na gama de frequências dos 900 MHz, fundamental para oferta de voz 

com cobertura nacional, reservar a aquisição da totalidade do espectro 

disponível para novos operadores entrantes; 

na gama de frequências dos 2600 MHz (categoria F), fundamen

oferta de dados com velocidades acima dos 100 Mbps e para suporte 

de capacidade, limitar a aquisição total de espectro pelos actuais 

operadores a 10 lotes de 2x5 MHz, reservando os restantes 4 lotes de 

2x5MHz para novos entrantes. 

Correcção dos Preços de Reserva  

O preço de reserva para os lotes de 800 MHz não deveria ultrapassar 

/lote (tomando como referência o valor em Espanha);

O preço de reserva para os lotes de 900 MHz não deveria ultrapassar 

/lote (mantendo assim a mesma proporção de valor face aos lotes 

de 800 MHz, atribuída pelo ICP-ANACOM); 

Quando em bidding directo com os operadores móveis actuais, os 

novos operadores deveriam ter implícito um desconto de 50% no valor 

licitado em caso da licitação ser vencedora. 

Introdução de obrigações de roaming, wholesale, de voz e dados e de 

network sharing em condições competitivas e efectivas para os 

históricos móveis, que permitam aos novos entrantes a 

oferta de serviços com cobertura nacional desde o primeiro momento

Outras propostas a incluir na decisão  

Implementação de um mecanismo de controlo prévio de 

comercialização secundária de espectro; 

Clarificação dos custos anuais de manutenção de espectro;

A ZON tem a legítima esperança que o ICP-ANACOM atenderá as suas 

demonstrando a utilidade dos processos de consulta pública, contrariando a 

percepção de que os projectos de decisão em pouco ou nada são alterados na 

sequência de consulta pública.  

 

 
Página 34 de 34 

 

na gama de frequências dos 900 MHz, fundamental para oferta de voz 

com cobertura nacional, reservar a aquisição da totalidade do espectro 

na gama de frequências dos 2600 MHz (categoria F), fundamental para 

oferta de dados com velocidades acima dos 100 Mbps e para suporte 

de capacidade, limitar a aquisição total de espectro pelos actuais 

operadores a 10 lotes de 2x5 MHz, reservando os restantes 4 lotes de 

O preço de reserva para os lotes de 800 MHz não deveria ultrapassar 

ência o valor em Espanha); 

O preço de reserva para os lotes de 900 MHz não deveria ultrapassar 

e valor face aos lotes 

Quando em bidding directo com os operadores móveis actuais, os 

novos operadores deveriam ter implícito um desconto de 50% no valor 

, de voz e dados e de 

em condições competitivas e efectivas para os 

móveis, que permitam aos novos entrantes a 

oferta de serviços com cobertura nacional desde o primeiro momento 

Implementação de um mecanismo de controlo prévio de 

Clarificação dos custos anuais de manutenção de espectro; 

ANACOM atenderá as suas propostas, 

demonstrando a utilidade dos processos de consulta pública, contrariando a 

percepção de que os projectos de decisão em pouco ou nada são alterados na 


