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I. Introdução 
 

No presente documento apresenta-se a resposta da Optimus – Comunicações, S.A (“Optimus”), à 

consulta pública relativa ao projecto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de 

frequências nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz (“projecto de 

regulamento”), e a respectiva nota justificativa propostos pelo ICP – ANACOM.   

No âmbito desta resposta cabe, antes de mais, fazer um resumo dos principais pontos já defendidos pela 

Optimus nos comentários ao projecto de decisão do ICP - ANACOM sobre a limitação do número de 

direitos de utilização das frequências a atribuir, bem como elencar os principais pontos a que nos 

dedicaremos nos presentes comentários: 

 

a) O modelo de leilão deve ser totalmente revisto porque o formato sequencial ora proposto 

comporta níveis de incerteza excessivos na definição de preços e nas condições de acesso ao 

mercado, os quais poderão ter consequências imprevisíveis e expectavelmente muito danosas. Com 

efeito, o modelo sequencial afigura-se desadequado em termos de eficiência, gestão do risco de 

exposição e complexidade para os licitantes, entre outros factores críticos de avaliação, pelo que a 

nossa proposta é de que Portugal acolha um modelo de leilão SMRA. Explicaremos nesta consulta 

em detalhe as nossas razões, atendendo à realidade concreta do nosso mercado, aos típicos 

problemas suscitados pelos leilões, à análise económica que sustenta as vantagens e desvantagens 

dos vários modelos e à experiência acumulada de vários anos.  

 

b) As condições financeiras associadas à aquisição e detenção de espectro - preços de reserva, o 

valor das taxas de utilização e de atribuição e a definição de condições de pagamento são 

também temas que devem ser objecto de uma ampla revisão. A estes dedicaremos um capítulo 

próprio no presente documento 

 

 

c) O procedimento a realizar deve garantir que é colocada no mercado a totalidade do espectro 

disponível em cada banda, bem como todas as frequências em simultâneo de modo a garantir 

flexibilidade de escolha e potenciar as características de complementaridade e substituibilidade entre 

as bandas a atribuir. 

 



Projecto regulamento para atribuição de DUF nas 
faixas dos 450, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz 02 de Maio de 2011 

   

 
O p t i m u s  C o m u n i c a ç õ e s  S . A .  
 

Página 5 

[Início de informação confidencial - IIC] 

…. 

[Fim de informação confidencial - FIC] 

d) O procedimento de atribuição deverá incluir mecanismos que assegurem lotes mínimos e 

limites à atribuição de espectro (spectrum caps) individuais por banda e globais, como forma de 

garantir a exploração de todas as potencialidades tecnológicas e evitar uma possível tentação de 

açambarcamento de frequências e de fechamento do mercado. 

[IIC]  

… 

[FIC] 

e) O procedimento de atribuição deve ser totalmente aberto.  

 

A Optimus entende que o reduzido nível de informação sobre os candidatos (número e identidade), 

licitantes em cada série (número e identidade) e valores licitados gera uma incerteza insustentável e 

potencialmente danosa, porque a falta de informação limita a capacidade de internalização das 

características de substituibilidade e complementaridade do espectro acima mencionadas e 

complexifica a definição e ajustamento das estratégias de licitação.  

O elevado nível de incerteza conduzirá também, assumindo participantes racionais e avessos ao 

risco, a um maior descontar do valor da oportunidade e logo a licitações de menor valor, resultando 

num resultado final sub-óptimo em termos de eficiência do processo. Teoricamente compreendemos a 

preocupação em garantir uma disputa saudável mas, na prática, apresentamos um conjunto de 

soluções que excluem ou mitigam essa questão, nomeadamente pela substituição do modelo 

sequencial ora proposto por um modelo de leilão do tipo simultâneo de múltiplas rondas (SMRA). 

f) É necessário que todas as regras do procedimento sejam transparentes e previamente 

conhecidas. A redacção do regulamento do leilão deve ser clara e precisa e por essa razão se 

devem atender as dúvidas e sugestões que, ao longo desta consulta, faremos de forma 

pormenorizada.  
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[IIC] 

…. 

[FIC] 

Por outro lado, ao ICP – ANACOM, enquanto entidade responsável pela gestão do espectro, cabe definir 

as condições de atribuição e utilização de espectro num enquadramento muito exigente sem pôr em risco 

a concorrência a posteriori e o desenvolvimento sustentado do mercado dos serviços móveis em 

Portugal. A Optimus espera contribuir para este importante desiderato, designadamente, através das 

propostas apresentadas neste documento. 

II. Comentários Específicos 
 

A. Modelo de Leilão 

 

i)  Introdução 

As decisões do ICP – ANACOM sobre a atribuição de espectro por via de leilão vão moldar o mercado 

português de telecomunicações para as próximas décadas, sendo, neste contexto, a escolha do formato 

de leilão absolutamente crítica.  

A opção escolhida pelo ICP – ANACOM não é, na nossa perspectiva, a mais adequada, dada a 

existência neste caso de fortes complementaridades intra e inter-bandas e dados os riscos elevados que 

este formato coloca, quer ao mercado como um todo, quer aos licitantes, em consequência da alta 

probabilidade de que alguns deles terminem o leilão com um conjunto de blocos de espectro inadequado. 

Este formato é ainda, no entender da Optimus, pouco promotor da eficiência económica, ao 

potencialmente criar diversas situações em que os licitantes estariam dispostos a trocar espectro entre si 

imediatamente após o leilão de forma a criar uma alocação globalmente mais eficiente. Esta situação, 

claramente indesejável, não é possível caso seja adoptado um leilão simultâneo como o SMRA, o qual 

entendemos ser a escolha mais adequada para este leilão de espectro em Portugal.  
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O formato sequencial é também inferior ao formato SMRA em termos de minimização do risco de valores 

comuns, transparência, simplicidade e robustez ao conluio entre licitantes. Por estas razões, que 

desenvolveremos em detalhe, opomo-nos firmemente à escolha de um formato sequencial para o leilão 

de 4G.  

Admitindo-se que o ICP – ANACOM propõe este modelo singular por considerar que será o mais 

adequado à situação nacional, a verdade é que, até ao arrepio do que é exigido pelo Código do 

Procedimento Administrativo, não são apresentadas as justificações que conduziram ao modelo proposto 

em detrimento de outras alternativas possíveis. 

Assim, impõe-se desde logo que, previamente à decisão final sobre o modelo de leilão a adoptar, o ICP – 

ANACOM fundamente as opções tomadas, identificando as vantagens do modelo escolhido e as 

desvantagens de outras alternativas, em função dos objectivos que o ICP – ANACOM visa atingir com a 

atribuição dos direitos de utilização das frequências incluídas no âmbito do leilão. Não conhecendo as 

justificações do ICP – ANACOM para a escolha do modelo de leilão proposto, mas tendo presente as 

atribuições que lhe estão acometidas por força dos seus Estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º 309/2001, 

de 7 de Dezembro e da Lei das Comunicações Electrónicas, Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (LCE), a 

Optimus, como se detalhará adiante, é de opinião que o modelo proposto não contribui com suficiente 

eficácia para o cumprimento dos objectivos que devem presidir à actuação do ICP – ANACOM, em geral, 

e da gestão do espectro, em particular. Neste contexto, mantendo-se a abordagem apresentada pelo ICP 

– ANACOM seria expectável elevada contestação dos vários players, incluindo através das vias judiciais. 

A Optimus considera que o formato de leilão que melhor acautela os interesses dos licitantes e do ICP – 

ANACOM, atentos os objectivos que presidem à actuação de cada um dos intervenientes, é, claramente, 

um leilão simultâneo, do tipo SMRA, à semelhança do que aconteceu na Alemanha, Suécia, EUA, 

Finlândia, Noruega e, mais recentemente, em Espanha. 

ii)  Princípios para o desenho de um leilão 

O mecanismo de alocação do espectro deve ser eficiente, preservando a concorrência ex-ante e ex-post, 

i.e., garantindo que o mesmo é atribuído aos agentes económicos que apresentam melhor proposta de 

utilização. Num mercado concorrencial e com informação completa, esta solução traduz-se na atribuição 

do activo a quem oferece o preço máximo, na medida em que tal proposta reflecte a utilização mais 

eficiente do recurso. Na prática, a solução é mais complexa, primeiro porque os mercados tipicamente 

não são completos, existindo incerteza e informação incompleta; e, segundo e não menos importante, 
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restrições orçamentais – como limitações no financiamento – impedem que alguns concorrentes possam 

oferecer o valor adequado pelo bem ou serviço objecto de licitação. 

Os vários modelos de leilões propostos na literatura procuram implementar regras que conduzem a 

soluções eficientes do ponto de vista da alocação de recursos e que concomitantemente maximizam a 

receita para o Estado, sendo crítico avaliar o seu desempenho relativamente aos seis critérios 

fundamentais no desenho de um leilão, que de seguida apresentamos de forma introdutória. 

1. Eficiência 

 Assegurando que um determinado bloco é sempre ganho pelo licitante que mais o valoriza. 

 Garantindo um nível de competitividade adequado no mercado após o leilão. 

 

2. Minimização do risco de exposição  

 Permitindo aos licitantes reflectir as suas preferências sobre blocos complementares, através do 

processo de licitação. 

 Maximizando a capacidade de agregação da quantidade de espectro considerada necessária por 

cada um dos participantes, o que minimiza a probabilidade de participantes terminarem o leilão com 

combinações de menor ou nula utilidade. 

 Reduzindo o risco de fragmentação do espectro em blocos alocados a um mesmo participante mas 

não contíguos, o que não permite a sua adequada exploração do ponto de vista tecnológico e limita 

substancialmente a capacidade de criação de valor. 

3. Minimização do risco inerente aos valores comuns 

 Redução do risco associado à componente de valores comuns na valorização do espectro por parte 

de cada licitante. 

 

4. Robustez face ao conluio e à licitação estratégica (ou especulativa)  

 Prevenção de comportamentos de conluio e/ou de licitação estratégica, que seriam prejudiciais à 

eficiência no leilão e ex-post. 
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5. Transparência 

 Garantindo que as regras do leilão, assim como as decisões tomadas pelos licitantes e pelo regulador 

e as consequências que delas advêm são claras e demonstráveis. 

 

6. Simplicidade e celeridade 

 Assegurando que o processo será simples e fácil de implementar, tanto para a entidade organizadora 

como para os licitantes, contribuindo assim para a eficiência global do leilão.  

 

iii) Formatos de leilão disponíveis para um leilão de espectro 

Existem quatro formatos principais de leilão a considerar para um leilão de espectro, os quais 

apresentamos na seguinte árvore de decisão: sequencial, sealed-bid, SMRA e CCA (ver figura 1). 

 

Figura 1 – Principais formatos de leilão  

 

 

 

 



Projecto regulamento para atribuição de DUF nas 
faixas dos 450, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz 02 de Maio de 2011 

   

 
O p t i m u s  C o m u n i c a ç õ e s  S . A .  
 

Página 10 

iv) Análise dos diferentes tipos de leilão  

De seguida analisamos cada um dos quatro principais tipos de leilão mencionados, tendo em conta as 

seis propriedades desejáveis enumeradas anteriormente. 

1. Eficiência 

Existe eficiência de Pareto durante um leilão se imediatamente após o leilão não houver oportunidades de 

troca mutuamente vantajosas (e respeitando os spectrum caps). Esta é uma condição necessária (ainda 

que não suficiente) para que exista eficiência durante o leilão. A eficiência de Pareto implica, 

nomeadamente, que no final do leilão não será concebível que 5 MHz adquiridos possam ser objecto de 

uma troca mutuamente vantajosa entre dois licitantes no leilão. Caso isto seja possível, estaremos 

perante um resultado ineficiente no sentido de Pareto durante o leilão.  

Mais, ficam criadas condições para que, na eventual ausência de limites sobre o espectro que cada 

licitante pode adquirir, as empresas adoptem comportamentos estratégicos ex-ante que têm 

simplesmente em vista condicionar o nível de contestabilidade do mercado ex-post. Já num leilão 

simultâneo, as situações descritas no parágrafo anterior não são possíveis, uma vez que, ao longo do 

processo, todos os participantes observam os valores máximos licitados em todos os lotes disponíveis e 

podem não só licitar sobre os lotes que desejarem (naturalmente que dentro das regras, nomeadamente 

de limitação via spectrum caps), mas também ajustar as licitações anteriores. 

A eficiência de Pareto está intimamente ligada à transparência de preços e à possibilidade de resposta de 

um licitante a uma licitação mais elevada sobre um bloco que seja do seu interesse. Na ausência de 

complementaridades entre blocos, é suficiente que exista transparência de preços e possibilidade de 

responder a cada bloco individual para que exista eficiência de Pareto. Neste caso, a apresentação 

individual e isolada de blocos a leilão – característica do leilão sequencial proposto pelo ICP – ANACOM 

– não compromete a eficiência de Pareto.  

Contudo, no caso de existirem complementaridades – como é muito claramente o caso do leilão de 

espectro a realizar em Portugal –, a eficiência de Pareto requer não só a transparência de preços sobre 

cada um dos blocos apresentados a leilão, mas ainda que todos os blocos relevantes para a avaliação 

das combinações realmente interessantes para os licitantes sejam apresentados de forma simultânea. De 
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facto, neste caso são as combinações de blocos que têm efectivo valor dada a utilização que permitem 

ao licitante ex-post, e não os blocos individuais. Dado que a maioria dos blocos exibe 

complementaridade, quer dentro de uma mesma banda, quer entre bandas, os licitantes precisam de 

conhecer (ou, na terminologia típica, descobrir) simultaneamente os preços dos blocos relevantes, de 

modo a poderem avaliar correctamente as opções disponíveis, o que não é de todo possível com um 

formato sequencial.  

Num leilão sequencial, torna-se assim impossível estimar, durante o leilão individual de um bloco sobre o 

qual existem complementaridades, o valor correcto desse mesmo bloco. Daqui resulta uma possibilidade 

real e elevada de ineficiência, dado que no final do leilão é possível que o valor (anteriormente) pago seja 

mais baixo ou mais alto que o valor efectivo quando já se conhece o pacote global de espectro adquirido. 

Isto permitira trocas vantajosas entre os licitantes, o que é equivalente a dizer que o leilão foi ineficiente. 

Por não permitir a descoberta de preços para todos os blocos em leilão, mas apenas para os blocos em 

cada leilão individual e para os que já foram leiloados, um leilão sequencial não é assim eficiente no 

sentido de Pareto. Ambos os leilões simultâneos que analisamos em mais detalhe – o SMRA e o CCA – 

satisfazem a propriedade de eficiência de Pareto, uma vez que previnem a possibilidade de trocas 

vantajosas após o leilão, através da possibilidade de licitação sobre as combinações que são relevantes 

para os licitantes.  

2.  Risco de exposição 

A já referida existência de complementaridades cria um problema de exposição. Por exemplo, um licitante 

que adquira um bloco de 5 MHz na banda de 800 MHz, mas que falhe a obtenção de um segundo bloco, 

terá, no final do leilão, pago um valor muito superior ao valor real que um bloco isolado tem. Um formato 

sequencial resulta sempre em problemas de exposição – ao adquirir um bloco inicial, um licitante “expõe-

se” ao risco de, a posteriori, acabar por não adquirir o conjunto desejado de blocos e, consequentemente, 

a pagar em excesso pelos blocos parcelares. 

Um formato simultâneo é claramente mais adequado nesta dimensão por permitir que os licitantes 

expressem, através de licitações múltiplas, as suas preferências sobre diferentes conjuntos de blocos. A 

relevância e o impacto que as complementaridades intra e inter-bandas têm resultam numa criticidade 

indiscutível desta dimensão na aferição do modelo óptimo de leilão. A experiência de décadas de leilões 
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e a investigação sobre o formato de leilões, demonstram a inadequabilidade do formato sequencial para 

leiloar múltiplos objectos desta natureza. Nesta sequência, não deixa de ser surpreendente que o ICP – 

ANACOM, tenha, de forma inédita, optado por modelo sequencial que, como se disse, está demonstrado 

que não é adequado para um leilão multi-faixas com características de complementaridade.  

Relativamente aos outros formatos disponíveis, os sealed-bid auctions são, em princípio, imunes ao risco 

de exposição, desde que permitam licitações múltiplas (o caso do sealed-bid clock auction). No caso do 

CCA e do SMRA, os licitantes obtêm informação durante o leilão que pode ajudar a minimizar o risco de 

exposição – mas fazem-no de forma diferente. O CCA permite licitação fechada para certas combinações 

de blocos individuais, enquanto o SMRA permite licitações abertas e, portanto, mais flexíveis sobre a 

totalidade de espectro em oferta. O risco de exposição é menor no caso do CCA, dado que as 

combinações são fechadas, isto é, não é possível a um licitante terminar com um subconjunto de blocos 

de uma das combinações que persegue (ficará com uma determinada combinação ou nenhuma).  

Esta é uma vantagem teórica consensual do CCA, visto que permite que o licitante que apenas tem 

interesse numa determinada combinação de itens, ou objectos (neste caso blocos de espectro em 

diferentes bandas de frequência, e.g., 800MHz e 2600MHz) possa licitar pela combinação que considera 

óptima e ajustada ao seu plano de negócios. Neste sentido, o modelo resolve o problema de risco de 

exposição para a empresa e preserva integralmente a sua liberdade no que concerne à definição da 

estratégia, além de que permite que os licitantes atribuam globalmente aos itens complementares 

desejados um valor que ultrapassa o valor individual de cada um, se tomado isoladamente.  

Trata-se, contudo, de uma vantagem também comummente sobrevalorizada – as lições retiradas quer da 

experiência, quer de uma análise refinada de cenários possíveis para o leilão CCA, demonstram que, por 

um lado, o benefício adicional em termos de minimização do risco de exposição não é tão grande assim; 

e, por outro lado, que o formato combinatório inerente ao CCA acarreta riscos muito relevantes, os quais, 

na maior parte dos casos (senão mesmo todos), mais do que anulam o pequeno benefício marginal em 

termos de mitigação do risco de exposição. 

Importa ainda considerar a substituibilidade entre blocos. O facto de num formato sequencial apenas se 

licitar sobre um bloco de cada vez tem um impacto considerável quando existe substituibilidade entre 

blocos, na medida em que esta não pode ser incorporada num formato sequencial. Neste ponto, os 

leilões simultâneos como o SMRA exibem características superiores aos leilões combinatórios como o 
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CCA, na medida em que as empresas concorrentes podem alterar a sua escolha entre activos substitutos 

em função da evolução observada dos preços. Ora, no caso do espectro radioeléctrico, as diferentes 

bandas podem ser consideradas simultaneamente como complementares e, em certa medida, 

substitutas. Com efeito, do ponto de vista tecnológico, blocos em diferentes faixas de espectro têm 

utilizações preferenciais. 

Por exemplo, a faixa dos 800MHz tem maior interesse nas zonas rurais, enquanto que o 2600MHz se 

revela mais apropriado para as zonas urbanas. Mas essa utilização preferencial pode deixar de fazer 

sentido se os preços se tornarem demasiado elevados. Nesses casos, é possível tratar bens 

complementares como bens substitutos. Ou seja, é possível com investimento superior substituir uma 

tecnologia pela outra alternativa, sempre que os preços a pagar pela faixa de espectro que requer menos 

investimento seja excessivo. Esta substituibilidade deve, também, ficar salvaguardada no modelo de 

leilão que vier a ser escolhido. Caso a característica de substituibilidade for dominante, o modelo de leilão 

simultâneo do tipo SMRA favorece uma alocação de recursos mais eficiente.  

É exactamente pelas razões de perda de eficiência e de receita para o Estado que os modelos de leilão 

sequencial têm sido abandonados, em favor de alternativas que melhor salvaguardam uma boa afectação 

de recursos e a maximização do bem-estar. Aliás, na perspectiva do regulador, a experiência tem 

mostrado que a estrutura dos leilões sequenciais pode induzir comportamentos que resultam em 

soluções de equilíbrio menos eficientes, na medida em que determinados agentes podem adoptar 

estratégias punitivas sempre que os concorrentes invadem o seu espaço de reserva, i.e. de alternativa às 

suas escolhas preferenciais. 

Neste sentido, os concorrentes receosos dos efeitos da punição serão incentivados a licitar abaixo do 

valor normal em faixas alternativas – i.e., em soluções de segunda ordem – para evitar que os preços 

subam demasiado por força de eventuais respostas dos concorrentes. Em resultado, os níveis de 

concorrência ficam reduzidos, com claras perdas na determinação do equilíbrio final, reduzindo-se a 

probabilidade de alcançar uma alocação que maximize a eficiência económica – i.e., que atribua o 

espectro a quem mais o valoriza e dele faz melhor uso.  

Em suma, os leilões sequenciais revelam enormes fragilidades sempre que são colocados a concurso 

objectos complementares, aos quais concorrem em simultâneo agentes económicos com perfis de 
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procura diferenciados. Esta diversidade de concorrentes é um facto na indústria de telecomunicações e, 

em particular, em Portugal.  

Esta diversidade é o resultado da existência de empresas incumbentes com dimensão e estratégias de 

negócio distintas, a par com a possibilidade de aparecimento de novos concorrentes, que poderão estar 

interessados apenas em faixas muito específicas do espectro, não valorizando pois qualquer 

complementaridade, ou valorizando-a em menor grau. A tudo isto, o princípio da neutralidade tecnológica, 

que subjaz a este leilão de espectro, pode acrescentar risco adicional pois o nível de complementaridade 

pode ser distinto consoante a tecnologia que se pretende explorar. 

Contudo, esta fragilidade não é motivo suficiente para fazer uma opção liminar por um leilão 

combinatório. A grande complexidade destes leilões, aliada à ausência de resultados empíricos sobre os 

efeitos da sua aplicação, têm levado a que a generalidade dos países opte por modelos de leilão 

simultâneo do tipo SMRA, com ajustamentos e modificações para resolver o problema do risco de 

exposição.  

Os ajustamentos normalmente introduzidos pretendem, por um lado, salvaguardar que as licitações estão 

conformes com o perfil normal da curva da procura (isto é, que a quantidade procurada aumenta com a 

diminuição do preço) e que existem incentivos para que os agentes económicos apresentem propostas 

que são consistentes com o valor que atribuem aos bens a concurso (isto é, que são levados a fazer uma 

plena revelação das suas preferências).  

No caso dos leilões de frequências de espectro múltiplas e complementares, a simultaneidade permite 

que os concorrentes ajustem as suas ofertas em função da evolução da procura e dos preços no 

mercado. Na prática, devem poder ter liberdade para alterar as combinações óptimas em função da 

observação da evolução da procura e dos preços, o que obviamente implica a existência de transparência 

de preços. 

Em suma, a fraca prestação do formato sequencial de leilão quando existe complementaridade e 

substituibilidade entre múltiplos blocos de espectro fere gravemente esta escolha e deveria ser, por si só, 

suficiente para excluir este formato de leilão das hipóteses razoáveis a considerar adoptar neste 

processo. A adopção de um formato SMRA seria, nesta dimensão crítica, a escolha mais desejável.  
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3. Minimização do risco de valores comuns 

O risco de incerteza sobre valores comuns existe sempre que os agentes económicos concorrentes num 

leilão estão expostos a algum grau de desconhecimento quanto à evolução futura do mercado do serviço 

final ou mesmo da tecnologia. A transparência de preços constitui-se, neste contexto, como um 

importante mecanismo de partilha de informação por via da agregação das ofertas concorrentes. Esta 

sinalização das expectativas agregadas do mercado, associada à possibilidade de revisão das ofertas, 

reduz o nível de ruído e auxilia à determinação de soluções de equilíbrio economicamente mais 

eficientes.  

Na generalidade dos leilões realizados pela FCC, nos Estados Unidos, esta informação sobre evolução 

de preços e mesmo a identidade das entidades licitantes foi objecto de divulgação ao mercado, com o 

intuito de permitir o máximo de informação aos agentes económicos no processo de tomada de decisão. 

Aliás, um princípio basilar da teoria económica estabelece que para agentes económicos avessos ao 

risco, a taxa de desconto varia na razão directa da incerteza – i.e., quanto maior o risco, maior a taxa de 

retorno exigida e, como tal, a redução da incerteza traduz-se, implicitamente, num aumento da 

valorização dos projectos de investimento. 

Sempre que exista algum grau de abertura e transparência de preços, os licitantes podem aprender com 

aquilo que observam – no mínimo, as licitações mais elevadas em cada ronda; no máximo, todas as 

licitações e a identidade de quem as fez. Esta aprendizagem é relevante sempre que exista um grau 

mínimo de correlação nas avaliações que cada um dos licitantes faz sobre os blocos em oferta (o que é o 

caso), e no contexto já referido de existência de incerteza quanto ao valor real dos direitos apresentados 

a leilão. 

Um formato sealed-bid, ao não permitir qualquer transparência de preço, tem uma performance nula 

nesta dimensão. Quer o formato sequencial, quer o formato simultâneo têm comparativamente maior 

eficácia nesta dimensão, sendo que o leilão sequencial tem uma performance comparativamente mais 

baixa, dado que a transparência de preços é menor – apenas se observa o preço do bloco individual em 

leilão e o preço final dos blocos individuais já leiloados, enquanto que no SMRA existe transparência total 

relativamente a todos os blocos em leilão em qualquer ronda. No caso do CCA, verificamos o mesmo 

grau de transparência que no SMRA, mas apenas na primeira de três fases do leilão, pelo que, no 

cômputo global, o CCA apresenta menor transparência de preço que o SMRA. 
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4.  Robustez ao conluio tácito 

Uma preocupação natural do regulador concerne à robustez do conluio entre os licitantes num leilão. Os 

diferentes formatos de leilão divergem na sua vulnerabilidade à manipulação estratégica por parte dos 

licitantes. Um caso frequentemente observado de conluio está ligado à possibilidade de usar os últimos 

dígitos para submeter licitações arbitrárias, permitindo a revelação da identidade dos licitantes por detrás 

de cada licitação. 

Uma forma de lidar com este problema é impor incrementos como tendo de ser múltiplos de um 

determinado valor, impossibilitando a comunicação através do uso arbitrário dos últimos dígitos, a par da 

ocultação da identidade dos licitantes. Um leilão sequencial com estas características é bastante robusto 

ao conluio, contudo um leilão SMRA incorporando estes mesmos requisitos cumprirá igualmente os 

objectivos do regulador, importando no entanto examinar esta temática em maior profundidade. 

A literatura é bastante útil neste ponto. Brusco e Lopomo (2002) sugerem que um leilão simultâneo pode 

induzir comportamento colusivo, gerando equilíbrios em que os licitantes usam os valores licitados como 

forma de sinalizar as suas licenças preferidas, assim permitindo que o resultado do leilão seja composto 

por licitações menos agressivas nas licenças preferidas por outros licitantes.  

Trata-se de um resultado que tem de ser visto em perspectiva. Em primeiro lugar, é bem conhecido da 

Teoria dos Jogos que equilíbrios com sinalização por parte dos jogadores são bastante comuns; a 

dificuldade não está em encontrar um equilíbrio em que existe sinalização, mas em justificar qual destes 

será mais razoável (isto é, qual será a previsão mais razoável sobre o resultado do jogo), o que faz com 

que a incerteza para os participantes não seja removida. Segundo, e relacionado com o primeiro ponto, 

tirando algumas excepções, leilões simultâneos não têm produzido o tipo de equilíbrio descrito em Brusco 

e Lopomo (2002), o que põe em causa a relevância prática do tipo de equilíbrio descrito. 

Em terceiro lugar, apesar de o conluio ser possível num leilão simultâneo, não está de facto limitado a 

esse contexto – antes pelo contrário. Comportamento colusivo, em que os licitantes “trocam favores”, 

refreando-se de licitar agressivamente nas licenças que mais interessam a outros licitantes, é também 

perfeitamente possível em leilões sequenciais. Nesse contexto, um licitante pode sinalizar que está 

interessado num bloco particular, e outros licitantes podem refrear-se de licitar nesse bloco, na 

expectativa de serem “compensados” em futuros blocos. Cabral, Ozbay e Schotter (2011) desenvolveram 
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um modelo em que se analisam equilíbrios com este tipo de troca intertemporal de favores (ainda que 

num contexto diferente de leilões de espectro, o princípio em que assentam é o mesmo). 

Por último, mas não menos importante, uma importante condição subjacente à hipótese de conluio é que 

existe simetria entre os licitantes. Quando não existe simetria, torna-se muito mais difícil o conluio ter 

lugar. O mercado de telecomunicações móveis português é bastante assimétrico na sua estrutura, e 

existe uma hipótese credível de se registarem novos entrantes. A intuição económica sugere que o 

conluio é menos provável neste contexto do que seria num contexto de vários players incumbentes com 

quotas de mercado similares. (Ver, sobre este ponto relativo à simetria, Cabral, 2000, cap. 8).  

Em suma, é claro que não só um leilão sequencial não apresenta imunidade ao conluio, como um leilão 

simultâneo do tipo SMRA pode ser bastante robusto nesta dimensão, nomeadamente quando a 

informação é limitada às licitações agregadas, sem reportar a identidade dos licitantes. 

5. Transparência 

De entre os quatro formatos principais de leilão – SMRA, CCA, leilão sequencial e sealed-bid –, o SMRA 

é claramente o formato mais transparente, uma vez que em cada ronda são conhecidos os preços para 

todos os blocos, e estes preços reflectem fidedignamente os preços finais a pagar. Esta transparência 

contribui para a eficiência global do processo, sendo, como já vimos, crítica para a resolução do risco de 

exposição e do problema dos valores comuns. 

Isto já não acontece no caso do CCA, em que apenas na primeira fase do leilão existe total transparência 

dos preços. Pelo contrário, no caso do CCA a regra de atribuição de preços finais é muito complexa, 

resultando num processo que não é efectivamente transparente, tanto no que diz respeito à formação de 

preços como à capacidade desta formação de preços ser reproduzida à posteriori de forma independente 

(o que desde logo cria claramente espaço para a contestação dos resultados finais). 

No caso do leilão sequencial, existe em cada leilão individual transparência sobre o preço do bloco a 

leilão, mas não sobre outros blocos, o que o torna muito menos transparente do que o SMRA e impede a 

obtenção de eficiência de Pareto. 
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6.  Simplicidade e celeridade 

A simplicidade do formato de leilão, bem como do processo de leilão, é relevante em si mesma, para o 

regulador e para os licitantes, e contribui para que o processo global de consulta e de leilão não seja 

excessivamente alongado, o que acarreta custos e ineficiências para todas as partes envolvidas. 

Nesta dimensão, um leilão sealed-bid é indiscutivelmente o mais simples para o regulador, tendo 

contudo, ao nível da estratégia de licitação, muita complexidade para os licitantes dado o elevado nível de 

risco que acarreta. 

Um leilão sequencial é razoavelmente simples para o regulador, considerando um efeito directo e isolado, 

contudo é extremamente complexo para os licitantes, sempre que haja uma expectativa de excesso de 

procura em alguma das bandas em leilão. Esta complexidade é, ou deverá ser, também relevante para o 

regulador, na medida em que está associada, em valor esperado, a ineficiências de ordem variada. Daqui 

resulta uma complexidade global para o regulador, medindo efeitos directos e indirectos, considerável. 

O leilão SMRA é razoavelmente simples para o regulador e para os licitantes e é de longe o modelo mais 

testado, com centenas de implementações em todo o mundo, e o mais fiável. 

O leilão CCA é muito complexo para o regulador e para os licitantes. De facto, a sua complexidade cresce 

exponencialmente com o número de blocos a leilão, o que, no caso português, redundaria num processo 

extremamente complexo. É aqui de notar que na Dinamarca, Holanda e Áustria, únicos países em que 

existe experiência de CCA concluída, o número de categorias a leilão (apenas 2 a 3) foi muito inferior ao 

que está previsto em Portugal. 

A experiência noutros países, nomeadamente na Suiça, revela que existe, em muitos casos, uma 

considerável sub-avaliação do grau de complexidade envolvido, por parte dos licitantes, mas, sobretudo, 

da parte de entidades reguladoras, e logo uma estimativa deficiente das graves consequências que 

podem resultar de um processo com excesso de complexidade, entre as quais se incluem a forte 

dilatação dos prazos de implementação, custos de participação extremamente elevados, e a elevada 

probabilidade de contestação após o término do leilão. Por esta razão, importa desenvolver algumas 

considerações adicionais sobre o formato CCA. 
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v) Considerações adicionais sobre o formato CCA 

É certo que, num mundo perfeito e sem fricções, os leilões combinatórios com divulgação de informação 

resolvem todos os problemas de risco de exposição e incerteza comum, mas o grau de complexidade 

aumenta exponencialmente com o número de itens que são colocados a concurso. Mais, esta 

complexidade traduz-se numa dificuldade substancialmente acrescida para os concorrentes ao leilão, os 

quais terão dificuldade em compreender todas as regras e o seu completo alcance, sendo incentivadas a 

fazer ofertas que são demasiado conservadoras, simplesmente porque são desconhecedoras das 

implicações das suas decisões. Este comportamento defensivo reduz a eficiência e a receita associada 

ao leilão. 

Brunner et al. (2007), juntamente com outros autores, defendem a superioridade dos leilões simultâneos 

com ajustamentos para tomar em devida linha de conta as complementaridades entre blocos de espectro. 

Dentro da classe de leilões simultâneos, o formato SMRA é considerado globalmente superior, 

considerando as suas vantagens na teoria e na prática, pelo que tem sido a escolha prevalecente em 

leilões de espectro na última década. 

Apesar de o CCA ter vindo a ser adoptado em alguns países, não foi ainda usado em qualquer processo 

de maior complexidade, nomeadamente de complexidade comparável ao processo em consulta em 

Portugal. A limitada experiência com o CCA levantou já um número de questões sobre as quais não 

existe consenso e que resultaram ou resultarão em atrasos consideráveis nos países que presentemente 

o adoptaram. O CCA tem também diversas desvantagens dum ponto de vista teórico, que importa 

ponderar.   

O CCA é o formato menos transparente de entre os já utilizados para leilões de espectro. Com o CCA, 

não se sabe, nomeadamente, qual o montante final que será pago por um agente antes do final do leilão. 

Além disso, é possível e é provável que o montante pago por um agente que obtenha menos blocos 

dentro de uma mesma banda seja superior ao pago por um agente que obtenha mais blocos. Isto afronta 

os princípios da equidade – e é uma ocorrência impossível num formato SMRA. É também muito mais 

fácil dificultar a entrada de novos players no CCA do que no SMRA, o que prejudica a eficiência global do 

leilão.  
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Uma outra desvantagem do CCA é que, devido à diferença entre os preços declarados e os preços pagos 

– que pode ser muito significativa, uma vez que os preços finais são calculados com base nas avaliações 

de blocos incrementais de outros players –, o regulador pode acabar com uma receita muito mais baixa 

do que o que seria possível num leilão SMRA. De seguida apresentamos um exemplo que ilustra este 

ponto referente ao leilão da banda L no Reino Unido1. 

Nesse leilão, estavam em oferta 16 pequenos blocos e 1 bloco maior. Três licitantes fizeram ofertas finais 

de £3,382M para 6 blocos (e-Portal), £2,338M para 3 blocos (Vectone) e £2,614M para 3 blocos 

(Worldspace). Um licitante de grande dimensão estava interessado em comprar todos os 17 blocos. Na 

ronda final o preço por bloco era de cerca de £1M por bloco. O licitante de maior dimensão ofereceu uma 

última licitação de £20Me acabou pagando cerca de £8,334 M pelos 17 blocos. Num leilão SMRA, seria 

expectável, no mínimo, que as licitações médias elevariam o preço de todos os blocos para 

aproximadamente £15M, ou uma média para os blocos pequenos de mais de £850.000.  

Neste leilão, licitantes que estariam dispostos a pagar o preço médio não tiveram oportunidade de 

adquirir nenhum bloco a esse preço médio. Adicionalmente, o custo para o licitante de maior dimensão de 

excluir todos os licitantes pequenos foi muito mais baixo no CCA do que teria sido num SMRA, uma vez 

que neste seria expectável que os licitantes mais baixos contrapusessem com licitações mais elevadas 

durante mais rondas.  

A tabela seguinte mostra as últimas três rondas em que houve actividade neste leilão e o resultado final. 

 

 

 

 

                                                            
1 Exemplo retirado do documento A Brief Review of ANACOM’s Proposed Auction Design for the Sale of Spectrum 
Rights in Portugal da autoria dos professores Luís Cabral e David Salant e que se junta como anexo I 
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Tabela 1 – Resultados de rondas do leilão da banda L no Reino Unido 

Ronda Licitação Licitante 

29 £2,338,000 WorldSpace 

  £2,338,000 Vectone 

  £16,925,000 QUALCOMM 

      

32 £2,614,000 WorldSpace 

  £18,238,000 QUALCOMM 

      

33 £18,631,000 QUALCOMM 

      

Final £8,334,000 QUALCOMM 

 

vi)  Conclusão 

O modelo de leilão proposto é claramente inadequado em parâmetros críticos de desenho de leilões e é 

inédito, não correspondendo às melhores práticas adoptadas em inúmeros processos de atribuição de 

espectro. 

O modelo sequencial é muito complexo para os participantes e a sua estrutura induz elevados níveis de 

incerteza na formação de preços e nas condições de acesso ao mercado, susceptíveis de reduzir a 

concorrência ex-ante e, se tal acontecer, resultando em evidentes prejuízos para os níveis de 

concorrência ex-post, prejudicando os consumidores e o bem-estar em geral.  

A comparação entre as quatro principais alternativas – formato sequencial, SMRA, CCA e sealed-bid – 

mostra a inadequação clara de um leilão sequencial num contexto em que o activo exibe 

simultaneamente características de complementaridade e substituibilidade (como o são as diferentes 
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bandas de espectro, por razões de natureza tecnológica e financeira) e a superioridade dos modelos de 

leilão simultâneo ou combinatório.  

Na comparação entre o formato SMRA e o formato CCA, a complexidade exponencial deste último, 

atendendo ao número de objectos e combinações alternativas sobre as quais é possível licitar, e a 

ausência de resultados empíricos suficientemente robustos, sugerem que o modelo simultâneo do tipo 

SMRA, com eventuais ajustamentos, deve claramente recolher a preferência do regulador.   

A tabela seguinte resume a avaliação dos quatro principais formatos de leilão abordados, em cada uma 

das dimensões apresentadas. 

Tabela 2 – Comparação dos principais formatos de leilão 

 

Sequencial Sealed - bid SMRA CCA 

Eficiência 
• Baixa, uma vez que os  

licitantes apenas  
conhecem os pre ç os dos  
blocos j á vendidos 

• Muito baixa, uma vez que os  
licitantes têm apenas uma  
oportunidade de licita ç ão 

• M á xima, uma vez que os  
licitantes podem sempre  
responder  à s licita ç ões j á 
feitas 

• Boa, uma vez que os licitantes  
podem reagir aos pre ç os  
licitados na primeira fase 

Risco de 
exposi ç ão 

• Risco muito elevado,  
uma vez que o valor de  
complementos não  
pode ser expresso 

• Risco nulo (no caso de  
'" sealed - bid package 
bidding ")  

• Risco  baixo, uma vez que o  
valor de complementos pode  
ser expresso, ainda que não  
com 100% de certeza que  
uma certa combina ç ão ser á 
conseguida 

• Risco bastante baixo, uma vez  
que o valor de complementos  
pode ser expresso, havendo  
100% de certeza que uma  
certa combina ç ão ser á 
conseguida 

Robustez  
contra  

colusão 

• Bastante robusto contra  
a colusão 

• Muito robusto  à colusão,  
dada a impossibilidade total  
de sinaliza ç ão  

• Bastante robusto  à colusão,  
quando bem desenhado 

• Muito robusto  à colusão, dada  
a impossibilidade de  
sinaliza ç ão da fase final 

Minimiza ç ão do  
risco associado aos  

valores comuns 

• Boa performance • Performance nula • Performance  ó ptima • Boa performance 

Transparência 
• Bastante transparente  

em termos de processo 
• Muito  transparante em  

termos de processo, ,  overall 
very transparent 

• Muito transparente  
globalmente 

• Muito pouco transparente,  
devido  à complexidade dos  
algoritmos usados 

Simplicidade  
para o licitante 

• Complexo, dada a  
incerteza que a  
sequencialidade 
acarreta 

• Potencialmente muito  
complexo para o licitante,  
dada a total ausência de  
informa ç ão sobre a  
valoriza ç ão de outros  
licitadores   

• Simples, dado que apenas  é 
necess á rio reagir aos pre ç os  
m á ximos anunciados em  
cada ronda  

• Muito complexo, dado o  
n ú mero elevado de poss í veis  
combina ç ões de espectro a  
avaliar, de modo global                     
e bloco a bloco  

Simplicidade  
para o regulador 

• Muito simples • Muito simples • Simples • Muito complexo 

Atractividade para o regulador (de muito baixa a muito alta) 



Projecto regulamento para atribuição de DUF nas 
faixas dos 450, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz 02 de Maio de 2011 

   

 
O p t i m u s  C o m u n i c a ç õ e s  S . A .  
 

Página 23 

Resulta claro desta tabela que o formato sequencial é, fazendo uma avaliação global dos critérios 

propostos, uma escolha inferior face ao SMRA, enquanto que o CCA é um formato que, em comparação 

directa, se mostra também inferior ao SMRA: 

(a) O formato SMRA é muito mais eficiente que um formato sequencial, dado que com elevada 

probabilidade este gera situações em que oportunidades posteriores de troca seriam 

mutuamente vantajosas para alguns dos licitantes envolvidos. 

 (b) O formato SMRA tem risco de exposição muito menor que o formato sequencial, um aspecto 

absolutamente crítico para um leilão de espectro, dada a existência de complementaridades 

intra- e inter-bandas. 

(c) O formato SMRA é tão robusto ao conluio quanto um formato sequencial, desde que bem 

desenhado (nomeadamente com as características que sugerimos sobre informação de preço 

agregada); 

(d) O formato SMRA minimiza o risco de valores comuns de forma similar ao formato sequencial, 

se não mesmo superior; 

(e) O formato SMRA é mais transparente que o formato sequencial, dado que no primeiro se 

observam os preços de todos os blocos, e no último se observam os preços de apenas alguns. 

(f) O formato SMRA é globalmente menos complexo que o formato sequencial, dado que este é 

apenas marginalmente menos complexo para o regulador, mas é significativamente mais 

complexo para os licitantes, com impacto indirecto no regulador e no processo como um todo. 

Este formato é ainda muito menos complexo e mais fiável do que o formato CCA, como exposto 

acima. 

Por todas estas razões, a Optimus entende que a alteração do formato de leilão é absolutamente 

essencial, e que a escolha deveria recair sobre o formato SMRA, sob pena de consequências 

potencialmente muito gravosas para o mercado e os seus participantes, tanto por via da limitação de 
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participação ex-ante como pelas vias da ineficiência do resultado e da potencial diminuição da 

concorrência ex-post, com claros prejuízos para os consumidores e para o bem-estar social. 

Uma mudança de formato de leilão para SMRA salvaguardaria não só os interesses do mercado de 

telecomunicações e dos consumidores como também, e por inerência, do regulador, sendo uma escolha 

mais prudente e em linha com a realidade observada na maior parte dos países europeus (Cfr Anexo I - A 

Brief Review of ANACOM’s Proposed Auction Design for the Sale of Spectrum Rights in Portugal da 

autoria dos professores Luís Cabral e David Salant).  

 

B. Esforço financeiro associado à aquisição e utilização 

das frequências  

 

Considerando a evolução das receitas e rentabilidade do sector dos serviços de comunicações em geral, 

o enquadramento conjuntural da Economia nacional ― com consequências em matéria de financiamento 

e da exploração do mercado dos serviços, os elevados investimentos para desenvolvimento da rede de 

4G, e  

[IIC]  

… 

[FIC] 

Nesse sentido, a Optimus defende a necessidade de revisão: i) dos preços de reserva; ii) das taxas de 

utilização de espectro; e iii) das respectivas condições de pagamento.  

 

 

i) Preços de reserva 

Na fixação dos preços de reserva deverão ser tidos em conta diversos aspectos, entre os quais: 

 Não estabelecer valores de tal modo elevados que afastem verdadeiros interessados no 

espectro em causa; 

 Não fixar valores de tal modo baixos que conduzam a participações “frívolas”; 
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 Limitar incentivos de conluio. 

 

Os preços de reserva fixados em Portugal parecem-nos absolutamente desajustados à realidade nacional 

e, de facto, não encontram paralelo com os registados noutros países, o que não pode deixar de ser 

surpreendente.  

Os países apresentam características diferentes entre si que relevam decisivamente para a valorização 

do espectro a licitar e que deverão, por isso, ser tidas em conta na fixação do preço de reserva. O valor 

de cada MHz deve ser avaliado em função da população do país, na medida em que esta limita a 

dimensão do mercado e, consequentemente, a capacidade de as entidades à qual foram atribuídos 

direitos de utilização de espectro extraírem valor desses direitos.  

Adicionalmente, a capacidade de o espectro gerar valor para as entidades que obtêm os respectivos 

direitos de utilização, depende ainda do poder de compra da população de cada mercado – a qual poderá 

ser avaliada pelo PIB per capita e/ou pela receita média gerada por cliente (ARPU) em cada país. 

Ora, Portugal tem uma população mais reduzida do que vários dos seus parceiros europeus e está na 

cauda da Europa no que respeita a poder de compra, o que se reflecte igualmente numa baixa receita 

média por utilizador dos serviços móveis (cf tabela 3). 

 
Tabela 3. Indicadores de comparação de Portugal face à Europa 

 

 
Fonte: Eurostat e Merrill Lynch 

Indicador ARPU (€) PIB per capita População

Irlanda - 127 4.467.854               

Suíça 39,95 145 7.785.806               

Noruega 39,7 178 4.858.199               

França 29,76 108 64.714.074             

Holanda 28,94 131 16.574.989             

Suécia 25,79 118 9.340.682               

Bélgica 25,75 116 10.839.905             

Reino Unido 25,57 112 62.008.048             

Dinamarca 23,08 121 5.534.738               

Finlândia 21,91 113 5.351.427               

Áustria 21,4 124 8.375.290               

Itália 19,57 104 60.340.328             

Alemanha 15,21 116 81.802.257             

Portugal 15,05 80 10.637.713             
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É esta realidade que justifica que os preços de reserva em Portugal não sejam comparados directamente 

com os preços fixados para os leilões de outros países.  

[IIC]  

… 

[FIC] 

 

Figura 2 – Preços de reserva ajustados à posição de Portugal: População, PIB per capita e ARPU2 
 
 

 
Fonte: Cullen international, Eurostat, sites dos reguladores e Merrill Lynch 
 

 

No caso dos 800 MHz, Portugal apresenta o preço mais elevado. No que respeita às frequências da 

banda dos 2,6 GHz o preço de reserva é o 2º ou 3º mais caro num conjunto de 12 países, considerando o 

ajustamento pela população/PIB per capita e pela população/ARPU, respectivamente.  

Na realidade, Portugal apresenta preços de reserva por MHz para a banda dos 2,6 GHz (300 mil euros) 

mais de 13 vezes superior à mediana no caso do ajustamento à população/PIB per capita (23 mil euros). 

No caso dos preços ajustados pela população e ARPU o desvio face à mediana (32 mil euros) é menor, 

mas ainda assim mais de 9 vezes superior. 

                                                            
2 Average revenue per user (receita média por cliente) 
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[IIC]  

… 

[FIC] 

 

Figura 3 – Preços de reserva ajustados à população de Portugal 

 
Fonte: Cullen international, Eurostat e sites dos reguladores  

 

Mais, constata-se que os preços de reserva propostos pelo ICP – ANACOM, ajustados à população para 

as diversas bandas a concurso estão próximos – 800 MHz – ou são mesmo superiores aos preços finais 

alcançados na Alemanha – 1800 MHz, 2100 MHz e 2600 MHz. Por exemplo, o preço de reserva do 

espectro da banda dos 2600 MHz/FDD em Portugal é de 0,028 €/MHz/Pop, enquanto na Alemanha o 

preço final não ultrapassou 0,028 €/MHz/Pop (o preço de reserva havia sido fixado em 0,003 €/MHz/pop), 

ou seja foi cerca de 9 vezes inferior ao proposto para Portugal (ver gráfico 2). 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na faixa dos 800 MHz, Portugal 
distingue-se como um dos mais caros 

Na faixa dos 2,6 GHz, 8 países apresentam 
preços muito mais baixos que Portugal
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 Gráfico 2. Preços de reserva em Portugal versus preços finais na Alemanha (€/MHz/pop) 
                                                                   

 
Fonte: Cullen international e sites dos reguladores 

 

[IIC]  

… 

[FIC] 

Ainda que pudéssemos considerar que os elevados preços de reserva em Portugal são contrabalançados 

por obrigações de cobertura pouco onerosas comparativamente às exigidas nos outros países, a verdade 

é que ao analisarmos a interdependência entre preços mínimos de licitação e obrigações de cobertura 

nos vários países constatamos que não existe qualquer padrão de correlação entre preços de reserva 

baixos e obrigações de cobertura exigentes.  

[IIC]  

… 

[FIC] 

 

ii) Taxas de utilização de espectro  

 

A atribuição das frequências está sujeita à obrigação de pagamento das taxas devidas pela utilização do 

espectro radioeléctrico nos montantes fixados na Portaria n º 1473-B/2008, de 17 de Dezembro. Na 
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opinião da Optimus, tal como já manifestado por comunicação escrita submetida ao ICP – ANACOM que 

aqui se junta como Anexo II, aquelas taxas devem ser alvo de modificação. 

A Optimus tem presente que não é da competência do ICP – ANACOM alterar as taxas de utilização, a 

qual cabe ao Governo. Todavia, atendendo ao conhecimento do ICP – ANACOM sobre o sector dos 

serviços de comunicações em Portugal e em outros países, bem como às atribuições que lhe foram 

cometidas, aquela Autoridade tem elevada capacidade de influenciar o poder político quanto à adopção 

de medidas que se mostrem adequadas e necessárias para promover o desenvolvimento do mercado.  

Consequentemente, o ICP – ANACOM deverá desempenhar um papel proactivo junto do Governo no 

domínio das taxas de utilização de espectro, tomando a iniciativa de sugerir a sua alteração no sentido da 

descida.  

O ajustamento das taxas de utilização impõe-se pelo enquadramento macroeconómico do país, da 

tendência de descida das receitas geradas pelo sector das comunicações, bem como da sua 

rentabilidade e das exigências financeiras que se apresentam aos operadores para a aquisição dos 

direitos de espectro para oferta de serviços móveis de 4G e dos investimentos necessários ao 

desenvolvimento da rede. Note-se que estas condições adversas penalizam de forma muito particular a 

Optimus enquanto operador de menor dimensão em actividade num sector caracterizado por fortes 

economias de escala.  

A revisão das taxas de utilização impõe-se também pelo valor excessivo a que os operadores móveis 

nacionais têm vindo a ser sujeitos.  

Tal como sucede para a comparação dos preços de reserva, a comparação das taxas de utilização de 

espectro deverá ser feita tendo em conta os factores de dimensão e poder de compra de cada mercado, 

na medida em que o valor que cada MHz de espectro gera depende daqueles factores. 

 
Tabela 7. Taxas - €cent/MHz/Pop.               Tabela 8. Taxas -  €cent/MHz/Pop./PIB pc   Tabela 9. Taxas -  €cent/MHz/Pop./ARPU  
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Conforme se pode constatar nas tabelas nas tabelas 7, 8 e 9 as taxas de utilização em vigor em Portugal 

são claramente superiores à média. Os desvios atingem, no mínimo, 34% e, no máximo, 144%. Igual 

conclusão se retira da comparação seja feita de forma directa com os valores absolutos (cf tabela 10.). 

Tabela 10. Taxas de utilização de espectro (€/MHz) 

 
 

 

Neste seguimento, a Optimus defende que: 

 O montante da taxa de utilização de frequências, constante do n.º 1.1.2 – “Serviço móvel 

terrestre” (Código da taxa 141201) do anexo IV à Portaria n.º 1473-B/2008, deverá ser reduzido, 

no mínimo, em 50% do seu valor actual, devendo ainda ficar explícito que esta taxa se aplicará 

às faixas de frequências dos 800 e 2600 MHz. Para o efeito deverá aditar-se ao mesmo número 

a referência às faixas de frequências dos 800 e 2600 MHz, que ali não se encontra 

expressamente prevista; 

País 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz País 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz País 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz

França 2.42 2.05 1.61 França 1.79 1.52 1.19 França 1.22 1.04 0.81

Espanha 1.71 1.37 1.71 Espanha 1.33 1.06 1.33 Portugal 1.12 1.12 1.12

Irlanda 1.44 1.08 1.44 Portugal 1.12 1.12 1.12 Espanha 1.03 0.82 1.03

Itália 1.23 1.23 1.23 Itália 0.95 0.95 0.95 Itália 0.95 0.95 0.95

Portugal 1.12 1.12 1.12 Irlanda 0.91 0.68 0.91 Bélgica 0.42 0.42 0.39

Bélgica 0.72 0.72 0.67 Bélgica 0.50 0.50 0.46 Finlândia 0.23 0.18 0.18

Finlândia 0.34 0.26 0.26 Finlândia 0.24 0.18 0.18 Dinamarca 0.09 0.09 0.09

Dinamarca 0.14 0.14 0.14 Dinamarca 0.09 0.09 0.09 Suécia 0.04 0.04 0.02

Suécia 0.06 0.06 0.03 Suécia 0.04 0.04 0.02 Holanda 0.00 0.00 0.00

Holanda 0.00 0.00 0.00 Holanda 0.00 0.00 0.00 Chipre 0.00 0.00 0.00

Chipre 0.00 0.00 0.00 Chipre 0.00 0.00 0.00 Irlanda n.a n.a n.a

Média 0.83 0.73 0.75 Média 0.63 0.56 0.57 Média 0.51 0.47 0.46

Desvio 34% 53% 50% Desvio 77% 101% 97% Desvio 120% 141% 144%

Fonte: Dot.econ Fonte: Dot.econ e Eurostat Fonte: Dot.econ, Eurostat e Merrill Lynch

País 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz

Itália 1,443,234 1,443,234 1,443,234

Espanha 774,245 619,648 774,135

França 534,000 285,500 -

Portugal 120,000 120,000 120,000

Bélgica 77,250 77,250 72,200

Irlanda 63,488 47,615 63,487

Finlândia 18,241 13,680 13,680

Dinamarca 7,575 7,575 7,575

Suécia 5,563 5,563 2,596

Holanda 0 0 0

Chipre 0 0 0

Fonte: Dot.econ
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 A redução de 50% sobre o montante das taxas aplicáveis nos primeiros três anos de vigência da 

licença radioeléctrica, estabelecida no artigo 15.º da Portaria n.º 1473-B/2008, deve ser 

substituída por uma redução de 100% ; 

 A actual disposição prevista no anexo IV da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de Dezembro que 

onera, duplicando, a taxa de utilização do espectro acima de 35 MHz em determinadas faixas 

(450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz e 2100 MHz), deverá ser eliminada; 

 Deverá ficar claro que só é devido o pagamento de taxas pela utilização de frequências, e, logo, 

só tem início o período de redução estabelecido no artigo 15.º da Portaria n.º 1473-B/2008, a 

partir do momento em que o titular do direito de utilização pode efectivamente utilizar cada faixa 

de frequências que lhe foi atribuída; 

[IIC]  

…. 

[FIC] 

Para além das taxas de utilização de espectro, o projecto de regulamento prevê o pagamento de uma 

taxa devida pela atribuição dos direitos de utilização de frequências cujo montante é desconhecido.  

Embora se compreenda que não é possível conhecer à priori os custos efectivos associados à atribuição 

das frequências que servirão para determinar a taxa de atribuição, a Optimus entende que esta taxa 

deveria ser definida com base numa estimativa daqueles custos, procedendo-se a eventuais 

ajustamentos em função dos custos efectivos. Ajustamentos estes que terão, naturalmente, que ser 

razoáveis e devidamente fundamentados. Aliás, procedimento semelhante já ocorre no apuramento da 

taxa devida pela actividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações electrónicas.  

Adicionalmente, deverá ficar claro no regulamento que os custos, que determinarão a taxa de atribuição, 

deverão ser suportados, em igual montante, por todos os participantes no leilão independentemente de 

obterem ou não espectro e da respectiva quantidade.  

Mais, a Optimus entende que, face ao contexto económico, financeiro e tecnológico que envolve a 

atribuição do espectro, e aos custos de aquisição e utilização do espectro que se perspectivam, o ICP – 

ANACOM deveria optar por fixar em zero o valor da taxa de atribuição das frequências, tal como sucedeu 

com a atribuição das frequências para sistemas BWA.  
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iii) Prazo de pagamento do montante final 

O pagamento do valor dos direitos de utilização das frequências deverá ser faseado ao longo do 

respectivo prazo de vigência.  

Como já mencionado, o actual enquadramento económico e a conjuntura financeira global não são, de 

modo algum, favoráveis à obtenção de elevadas somas de recursos financeiros.  

Acresce que os cash-flows resultantes do exercício dos direitos de utilização de frequências acontecem 

de forma faseada ao longo do período de vigência dos referidos direitos. Aliás, nos anos subsequentes à 

atribuição dos direitos de utilização de frequências os cash-flows são fortemente negativos, devido aos 

elevados investimentos necessários não só para a implementação da rede e do desenvolvimento da nova 

oferta, como para a evangelização do mercado quanto aos benefícios dos novos serviços e 

funcionalidades. Nesta medida, o pagamento faseado assume-se também como um instrumento 

apropriado para a mais rápida promoção da oferta dos serviços móveis de 4G em Portugal. 

Adicionalmente, não se pode deixar de ter em conta que os actuais operadores já pagaram as “licenças” 

de utilização das frequências que hoje utilizam, assumiram obrigações adicionais de cobertura e 

desenvolvimento da Sociedade de Informação e o pagamento relativo à taxa de utilização relativa a este 

espectro3, factores que demonstram o investimento e o compromisso dos operadores com este mercado. 

De referir ainda que o método faseado de pagamento foi já aplicado noutros países europeus, muito 

embora estes não padeçam de similar conjuntura económica desfavorável. Por exemplo, na Dinamarca 

as regras de atribuição das frequências da banda dos 2.6 GHz previam que apenas 20% do valor fosse 

pago no momento da atribuição, sendo os restantes 80% pagos em 8 tranches a começar no 1º ano após 

a atribuição dos direitos de utilização. Por seu lado, na Finlândia o montante do valor dos direitos de 

utilização de frequências da banda dos 2.6 GHz será pago anualmente ao longo da duração da licença, 

sendo que os cinco primeiros pagamentos deviam ser entregues no momento da atribuição. 

[IIC]  

… 

[FIC] 

 

                                                            
3 No caso da Optimus o valor global relativo às taxas de utilização de espectro – GSM, UMTS, FWA e SF – 
LPP - atinge já cerca de 10 milhões de euros anuais 
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C. Fases, procedimentos e regras do leilão 

 

Como já extensamente fundamentado o modelo de leilão sequencial proposto pelo ICP – ANACOM é 

inadequado e deverá ser substituído por modelo do tipo SMRA. Não obstante a absoluta discordância 

sobre a modalidade de leilão proposta pelo ICP – ANACOM, a Optimus apresenta de seguida 

comentários sobre alguns dos procedimentos concretos previstos no projecto de regulamento, incluindo:  

 Sequência de atribuição das frequências; 

 Incremento mínimo; 

 Duração das séries; 

 Critério de desempate na fase de distribuição;  

 Método de consignação de lotes específicos; 

 Os prazos e forma de comunicação do início e fim dos vários procedimentos do leilão. 

 

i) Sequência de atribuição das frequências  

 

[IIC]  

… 

[FIC] 

 

ii) Incremento mínimo 

 

É compreensível que no processo de leilão seja fixado um incremento entre as séries de modo a não 

estender de forma irrazoável o processo de licitação. Todavia, na fixação do incremento deverá ter-se em 

conta que este poderá introduzir ineficiência na afectação das frequências. O incremento poderá impedir 

os licitantes de apresentarem licitações próximas do tecto máximo da sua valorização e excluir indevida e 

prematuramente licitantes do leilão.  
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[IIC]  

… 

[FIC] 

 

iii) Duração das séries 

A duração das séries proposta no projecto de regulamento - três minutos - é excessivamente curta tendo 

em conta que estão em causa decisões complexas no âmbito das quais têm de ser ponderados diversos 

factores, todos eles rodeados de elevadas incertezas, e que as licitações poderão ascender às dezenas 

de milhões de euros. 

É irrazoável e insensato obrigar os licitantes a tomarem decisões num tão curto espaço de tempo, mesmo 

considerando uma preparação intensiva que com certeza agiliza a tomada de decisão.  

Note-se que em três minutos é impossível executar de forma robusta as actividades que se elencam de 

seguida (ver figura 5): 

 Analisar os resultados anteriores 

 Alterar a avaliação do bloco 

 Percorrer a árvore de decisão em conformidade com os resultados anteriores 

 Identificar uma recomendação 

 Validar a recomendação de acordo com as regras do leilão 

 Pedir e aceitar a autorização e submeter a licitação 
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Figura 5. Sequência de actividades necessárias entre séries.  

 

 

Adicionalmente, ainda que exista um intervalo de tempo razoável entre as séries que permita aos 

participantes actualizar e optimizar as suas estratégias de licitação, não é prudente fixar uma duração tão 

curta para cada série devido à possibilidade de ocorrer alguma falha/lentidão de comunicação no sistema 

de licitação. Adiante voltaremos a abordar a possibilidade de falhas nos sistemas electrónicos de suporte 

ao leilão, uma vez que estas não foram, no entender da Optimus, devidamente acauteladas pelo ICP – 

ANACOM no projecto de regulamento.  

Para além disso, tendo em conta que estão em causa licitações de milhões de euros, é natural que, pelo 

menos a partir determinada altura, e por razões de governance interno das entidades participantes, sejam 

necessárias novas autorizações para efectuar as licitações.  

Por último, é de referir que a fixação de uma duração de três minutos para cada série não encontra 

paralelo em procedimentos de leilão realizados noutros países (ver tabela 11.). 
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Tabela 11. Tempo para licitação4 
 

 
Fonte: Sites de reguladores 

 

Admitindo-se, no entanto, que não poderá ser concedido um tempo indefinido para cada série, de modo a 

não prejudicar a eficiência dos resultados da atribuição das frequências, a Optimus entende que a 

duração de uma hora para cada série permite um processo de decisão mais robusto e com menor 

exposição ao erro.  

 

iv) Critério de desempate na fase de distribuição 

No art.º 20.º, n.º 2, o projecto de regulamento prevê que caso exista mais do que um licitante que tenha 

indicado um montante de licitação idêntico à melhor oferta, o lote é ganho pelo licitante que tenha 

formulado a referida licitação em primeiro lugar.  

O estabelecimento da rapidez de licitação como critério de desempate para determinação do vencedor de 

uma série quando dois licitantes apresentam a melhor oferta é desadequado. Este critério levanta desde 

logo duas questões práticas de implementação.  

Primeira, deverá considerar-se a formulação da licitação o momento em que a licitação foi inserida no 

sistema do licitante ou o momento em que a licitação é recepcionada ao sistema do licitador, neste caso o 

ICP – ANACOM? Segunda, no caso de as licitações serem submetidas exactamente no mesmo 

momento, qual o critério subsequente de desempate? Note-se que, por muito improvável que este 

cenário seja, terá de ser acomodado pelas regras.  

Adicionalmente, a fixação de um critério de desempate baseado na rapidez de licitação pelo ICP – 

ANACOM não promove a tomada de decisões ponderadas e equilibradas dos players no mercado, 

                                                            
4 Na Suíça os licitantes serão avisados com 15 minutos de antecedência do início da série, por isso, na prática, 
dispõem de 30 minutos (15 minutos de aviso prévio mais 15 minutos da série). Ainda assim, os interessados estão a 
defender o alargamento da duração das séries proposta pelo regulador 

Min. Máx

Alemanha SMRA

Suécia SMRA 10 20

Suíça CCA 30* 120

Àustria CCA 20 60

Portugal Sequencial 3 3

Tipo de leilãoPaís

90

Duração (min)
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colocando em causa, designadamente, o investimento eficiente que o ICP – ANACOM, de acordo com as 

suas atribuições, deve incentivar. 

Acresce que a aplicação da regra de desempate proposta poderia tornar os resultados do leilão 

dependentes de factores meramente tecnológicos, em vez da valorização do espectro pelos vários 

licitantes e da sua disponibilidade para criarem valor acrescentado a partir daquele recurso escasso.  

Por último, a regra de desempate proposta fomenta a litigância, designadamente, devido às dificuldades 

de absoluta sincronização da plataforma central e dos sistemas dos vários licitantes. Antecipa-se que a 

acontecer uma situação de empate na vigência do critério de desempate proposto seriam infindáveis as 

discussões sobre o momento da submissão e recepção da licitação e a atribuição de responsabilidades 

quanto ao momento exacto da recepção da licitação.  

Face ao exposto, a Optimus entende que deverá ficar previsto que no caso de se verificar a situação 

descrita no artigo 20.º n.º 2, deverá proceder-se a uma nova série sobre o mesmo lote sem aplicação de 

qualquer incremento até que seja obtido um vencedor. A alternativa a esta solução passará sempre por 

fixar um sistema de sorteio, absolutamente transparente para os envolvidos, onde se determinará o 

vencedor.  

v) Método de consignação dos lotes específicos  

A Optimus considera que a valorização do acesso ao espectro – contemplada na fase de distribuição - 

não deverá ser influenciada pela escolha da localização desse espectro dentro da faixa. Mas as regras 

actuais promovem claramente licitações com valores adicionais face ao valor de acesso ao espectro, de 

modo a tentar obter vantagem na escolha da localização das faixas, o que conduz a resultados sub-

óptimos em termos de eficiência.  

Sugere-se assim o desacoplamento entre a fase de distribuição e a fase de consignação porque (i) a 

participação e valorização efectuada pelos participantes estarão rodeadas de menor incerteza, e (ii) 

proporcionará maior eficiência global ― tanto maior quanto maior a diversidade nas avaliações do valor 

incremental de alguns lotes sobre outros por parte dos participantes.  

A Optimus entende que um leilão separado, ascendente e totalmente aberto, implicando a divulgação do 

número e identificação de licitantes no leilão e em cada série para decidir a consignação, permitiria 

melhor prosseguir os objectivos que acabaram de se elencar.  

Outra alternativa muito relevante, seguida pelo regulador alemão, seria deixar aos vencedores da fase de 

distribuição em cada categoria o estabelecimento, num prazo pré-definido, de um acordo entre si relativo 



Projecto regulamento para atribuição de DUF nas 
faixas dos 450, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz 02 de Maio de 2011 

   

 
O p t i m u s  C o m u n i c a ç õ e s  S . A .  
 

Página 38 

à localização dos vários lotes que obtiveram. A intervenção do regulador e a realização do leilão adicional 

atrás referido apenas teria lugar se, decorrido o prazo previamente estabelecido, os vencedores não 

tivessem logrado definir um acordo.  

 

vi) Prazos e forma de comunicação do início e fim dos vários procedimentos do 

leilão deverão ser clarificados 

Existe um conjunto de informações relativas aos prazos e duração dos vários processos previstos no 

leilão, bem como ao momento e forma de comunicação do respectivo início e conclusão, que deverão ser 

devidamente explicitados pelo ICP – ANACOM, incluindo:  

a) O âmbito de comunicação do início do leilão: o regulador deverá esclarecer se o início do 

leilão será comunicado ao público em geral ou se, nomeadamente por razões de segurança, 

tal informação será restringida aos candidatos admitidos ao leilão; 

b) A (in)existência de um período máximo de duração do leilão e procedimentos a seguir no 

caso de o eventual período máximo pré-definido ter sido ultrapassado; 

c) O horário ao longo do dia durante o qual decorrem as licitações e respectivas pausas pré-

estabelecidas; 

d)  O número máximo de séries a realizar por dia e/ou lotes a atribuir diariamente, ou outro 

qualquer limite diário relativo à actividade do leilão; 

e) A forma e momento de comunicação do início de cada série e dos respectivos resultados;  

f) O intervalo de tempo entre a divulgação dos resultados de uma série e o início da série 

seguinte; 

g) O momento e a forma de comunicação da existência de um vencedor numa dada série quer 

no caso em que não existe empate, quer nas situações em que se regista um empate; 

h) O período de pausa entre as licitações de lotes de diferentes categorias e sua forma de 

comunicação; 

i) O período de pausa entre rondas e a sua forma de comunicação.  

 

D. Obrigações de cobertura  

 

i) Da possibilidade de utilizar as frequências de forma indistinta  
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No artigo 25º da proposta de regulamento, propõem-se obrigações de cobertura para a faixa dos 800 

MHz, as quais, de acordo com o nº 2 do referido artigo, podem ser cumpridas com recurso às faixas de 

frequências dos 900 MHz.  

No entender da Optimus, e atendendo ao actual contexto de prevalência do princípio de neutralidade 

tecnológica, essas obrigações de cobertura deverão poder ser alcançadas através do recurso a quaisquer 

frequências, incluindo as já detidas ou que venham a ser adquiridas no âmbito do presente leilão. Isto 

porque o fim - acesso móvel de banda larga por parte da população - a atingir deve claramente 

prevalecer sobre o meio pelo qual se atinge. E nesta óptica as tecnologias e as frequências são apenas 

um instrumento e como tal devem ser tratadas.  

De resto, o próprio ICP – ANACOM, no âmbito do processo de unificação das licenças GSM e UMTS que 

foi concluído em 2010, reconhecendo que o mais relevante é alcançar a cobertura com determinadas 

características de serviço e a utilização mais eficiente das frequências possível em cada momento face 

ao desenvolvimento tecnológico, permitiu, e bem, a flexibilização do cumprimento das obrigações de 

cobertura.  

Portanto, desde que cumpridas as obrigações assumidas no âmbito do leilão, os concorrentes deverão 

poder utilizar indistintamente as obrigações que detêm. 

 

ii) Indeterminação das obrigações de cobertura e consequente impossibilidade de 

valorização 

O ICP – ANACOM propõe que a listagem das 360 freguesias sobre as quais incidirão as obrigações de 

cobertura seja divulgada apenas após a atribuição das frequências.  

As obrigações de cobertura têm um impacto relevante na valorização das frequências porque, 

influenciando o plano de negócios, condicionam o montante que cada um estará disposto a pagar pelas 

mesmas. Ora, num processo de leilão tão exigente como este, mais um grau de incerteza parece-nos 

indesejável e desaconselhável.  

A questão que se coloca é perceber qual o interesse que se está a proteger com a não divulgação, e 

confessamos que não o conseguimos descortinar para o considerarmos na nossa reflexão. Assim sendo, 

solicita-se (i) a divulgação da lista das 360 freguesias e, bem assim, a sua divisão em seis lotes de 60 ou 

três lotes de 120.  



Projecto regulamento para atribuição de DUF nas 
faixas dos 450, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz 02 de Maio de 2011 

   

 
O p t i m u s  C o m u n i c a ç õ e s  S . A .  
 

Página 40 

Considerando ainda a influência das obrigações de cobertura na valorização do espectro, parece-nos 

existir uma solução adicional que nos parece adequada e de fácil implementação independentemente do 

formato de leilão que se venha a adoptar. A Optimus entende que a escolha das freguesias deve ser 

objecto de uma valorização independente da do acesso às frequências por forma a garantir que cada 

licitante paga o preço justo pelo espectro independentemente do valor que atribui à escolha do conjunto 

de locais que terá de cobrir. Sugere-se assim, e por forma a não perturbar o desenho da estratégia de 

licitação de cada concorrente (que já de si é muito complexa), que se crie um leilão autónomo para a 

escolha do conjunto de freguesias a cobrir, onde cada um terá a oportunidade de valorizar a escolha dos 

locais a cobrir. 

 

iii) Dos prazos para o cumprimento das obrigações de cobertura 

O prazo de 6 meses para a realização da cobertura é muito reduzido.  

Como o ICP – ANACOM bem sabe, a construção de rede exige procedimentos prévios que não 

dependem exclusivamente dos operadores. Se a prospecção dos locais adequados para a instalação das 

estações é algo que poderá ser feito com antecedência, já a negociação com os proprietários dos locais, 

a obtenção da autorização dos municípios, a contratação e execução dos trabalhos de construção das 

infra-estruturas de suporte e a instalação das estações de radiocomunicações só terão lugar depois de 

sabermos da disponibilidade das frequências. Ora, a experiência da Optimus e do ICP – ANACOM é, 

neste âmbito, muito forte e ambas instituições sabem que são frequentes os atrasos nestes processos.  

Assim, para além de as obrigações de cobertura agora previstas deverem ter uma salvaguarda para o 

seu não cumprimento por razões, objectivamente, não imputáveis aos operadores, deveria ser previsto 

um prazo mais alargado para o seu cumprimento.  

 

E. Condições técnicas relativas ao leilão 

 

De acordo com a actual versão do projecto de regulamento, o leilão será suportado numa plataforma 

electrónica e, no caso de ocorrer um problema técnico com o seu funcionamento que inviabilize a 

continuidade do processo de licitação, o Conselho de Administração pode optar pela utilização de um 

meio alternativo que permita respeitar as regras estabelecidas para o leilão, apenas com as necessárias 
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adaptações. Adicionalmente, está previsto que o ICP – ANACOM não se responsabiliza por problemas 

técnicos imputáveis aos equipamentos ou sistemas do licitante que não lhe permitam o acesso à 

plataforma.  

 

i) Adequação da proposta técnica do ICP – ANACOM 

A Optimus entende que não há nenhuma razão válida para que – num leilão desta importância e com os 

impactos que a exclusão de um participante pode vir a originar - um problema de natureza técnica impeça 

a participação ou crie uma situação de desigualdade entre os licitantes.   

Além da plataforma electrónica, o ICP - ANACOM deve garantir as comunicações desta com os 

equipamentos dos licitantes, eliminando assim o problema da interoperabilidade entre sistemas e da 

rapidez das redes utilizadas. Esta solução evita ainda uma litigiosidade entre os licitantes e o regulador 

sobre a responsabilidade de eventuais (e prováveis) problemas técnicos que venham a ocorrer. Aliás 

saliente-se que a fronteira da responsabilidade pode ser muito ténue e portanto difícil de estabelecer, o 

que gerará uma injustiça inaceitável num concurso desta importância. 

Qualquer solução que não passe pelo sugerido parece-nos absolutamente contrária ao interesse público 

e portanto manifestamente ilegal: não permite a participação de todos, não permite a maximização do 

valor a arrecadar e prejudica a concorrência no sector.  

 

  

ii) Preparação adequada e atempada das condições técnicas para realização do leilão 

Admitindo, por mera hipótese, a manutenção das regras actuais, identificam-se outras omissões 

relevantes sob o ponto de vista técnico: 

- Não é presentemente definido como funciona a plataforma do ICP – ANACOM, nem qual será o 

protocolo de comunicação, o qual devia ser conhecido com antecedência adequada.  

- Além do protocolo é importante perceber quais mecanismos de segurança, autenticação e redundância.  

- Por fim, é crucial disponibilizar um ambiente de testes, os quais deverão ser realizados com 

antecedência.  
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iii) Salvaguarda para falhas do sistema e casos de emergência ou de força maior 

A Optimus entende que, face à sensibilidade e impacto que poderá ter no decurso do processo de 

licitação, o regulamento deverá prever os procedimentos a seguir no caso de falhas da plataforma, 

incluindo os meios alternativos através dos quais poderiam ser submetidas as licitações. Aliás, tal 

antecipação é exigida pela obediência ao princípio básico de que as regras de qualquer procedimento 

adjudicatório devem ser transparentes e previamente definidas.  

Note-se que, e de um ponto de vista prático, esta é a única forma de garantir que os participantes se 

preparam convenientemente e têm os meios adequados ao seu dispor para serem capazes de se adaptar 

às alternativas que o Regulador venha a adoptar. 

Caso ocorra uma falha do sistema, o processo deverá parar na sua globalidade e deverá recomeçar 

quando a dificuldade técnica estiver sanada ou quando for decidido avançar com os procedimentos 

alternativos que deverão ser definidos à priori. No que respeita a este último ponto, a Optimus considera 

que deverá ser prevista a possibilidade de entrega em mão ou envio de licitações via fax.   

A este respeito, de referir que, no caso da Suíça, as regras do anunciado leilão de frequências prevêem 

que, em caso de falha, as licitações possam ser transmitidas via fax após o contacto e permissão para tal 

da Comissão que acompanha o leilão. Este procedimento aplica-se quer quando existe uma falha geral 

da plataforma, quer perante a impossibilidade de contacto de um licitante com a plataforma.  

As regras do leilão deverão também prever os procedimentos a seguir em caso de situações de 

emergência e/ou força maior, como por exemplo, incêndios. Ainda que sendo situações, pela sua 

natureza, pouco prováveis, poderão suceder e devem ser antecipadas. 

Note-se que a possibilidade de ocorrência de falhas na plataforma central e/ou na ligação dos sistemas 

de um licitante à plataforma, bem como situações de emergência e força maior, tornam ainda mais 

relevante a extensão da duração das séries já acima referida. Uma duração de apenas 3 minutos não é, 

de todo, suficiente para acomodar os contactos e procedimentos alternativos no caso de existirem falhas 

técnicas.  
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III. Pontos a clarificar e outras sugestões específicas de 

alteração do Regulamento 
 

De seguida identificam-se alguns aspectos do regulamento que, no entender da Optimus, carecem de 

esclarecimento, bem como um conjunto de sugestões de alteração da redacção do projecto apresentado 

que não são exaustivas porque não cobrem todas as sugestões efectuadas nos capítulos anteriores 

desta resposta. 

Obviamente algumas das questões abordadas são independentes do formato de leilão pelo qual se 

venha a optar e outras são inerentes ao leilão sequencial, pelo que se solicita a análise tendo em conta 

essa especificidade.  

Por simplicidade de exposição, estes comentários serão feitos seguindo a ordem dos artigos.   

 Artigo 2º:  

Na alínea (d) entende-se que se deve substituir (fase de) “distribuição” por (fase de) “licitação”, uma vez 

que os lotes não são distribuídos mas sim ganhos (ou arrematados) através de um processo de licitação 

competitivo. 

Na alínea (k), entende-se que se deve substituir a actual definição (de preço de reserva) por “montante 

mínimo a licitar na primeira série de cada lote”, por ser mais objectivo e claro. 

Na alínea (l), propõe-se substituir a actual definição (de preço do lote) por “montante mínimo de licitação 

na primeira série de cada lote”, por ser uma expressão mais objectiva. Sugere-se ainda que a definição 

de preço de lote preceda a definição de preço de reserva. 

 

Artigo 4º: 

1º Comentário: No n.º 1 sugerimos incluir “seu” antes de “Conselho de Administração”.  

2º Comentário: No n.º 2, a) fixa-se o prazo máximo de 24 horas para suprimento de irregularidades. Este 

prazo pode, em concreto, revelar-se insuficiente, introduzindo uma rigidez na tramitação que, em última 

análise, pode prejudicar a finalidade prosseguida com a disposição. Sugere-se, em alternativa, que seja 

estipulado:  



Projecto regulamento para atribuição de DUF nas 
faixas dos 450, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz 02 de Maio de 2011 

   

 
O p t i m u s  C o m u n i c a ç õ e s  S . A .  
 

Página 44 

“Conceder aos interessados um prazo razoável, a fixar pelo Conselho de Administração do ICP-

ANACOM, nunca superior a 3 dias úteis, para procederem (…)”. 

3º Comentário: No n.º 2, f) é sugerida uma redacção que não se afigura como a mais adequada aos 

dados do direito positivo actualmente em vigor, podendo gerar dúvidas desnecessárias a propósito de 

matéria de enorme relevância. A Optimus propõe, em alternativa, que seja usada uma redacção 

semelhante à utilizada no artigo 70.º, n.º 2, alínea g), e n.º 3, do Código dos Contratos Públicos:  

“Excluir licitantes, tenham ou não sido determinados como vencedores, caso a licitação revele a 

existência de fortes indícios de actos, acordos, práticas ou informações susceptíveis de falsear as regras 

da concorrência, devendo a exclusão ser imediatamente comunicada à Autoridade da Concorrência”. 

4º Comentário: As razões para a suspensão do acto no decurso do leilão deveriam estar, de algum modo, 

tipificadas, reduzindo-se assim a incerteza que daí possa resultar, bem como a margem para litigância.  

Adicionalmente, deverá ser definido o que acontecerá, no caso de interrupção de uma série, a eventuais 

licitações já submetidas, e bem assim se será estabelecido um número máximo de pedidos de suspensão 

por parte dos licitantes. 

5º Comentário: O Conselho de Administração deverá indicar expressamente um endereço electrónico e 

um número de telefone para utilizar em caso de situações excepcionais, e não apenas para os pedidos 

de esclarecimento previstos no art.º 11.º.  

 

Artigo 6.º  

1º Comentário: O ICP – ANACOM afirmou, em diversas passagens e momentos, que o leilão é, e deve 

ser, transparente. Ora, a transparência é importante no momento do conhecimento das regras, mas 

também no momento do escrutínio do seu cumprimento por parte de todos os envolvidos, onde devem 

ser criadas as condições para, antes da atribuição dos direitos de utilização vencedores, se verificar, em 

pormenor, como decorreu todo o processo.  

A Optimus entende que o art.º 6º é o ideal para consagrar expressamente esse princípio, pelo que se 

solicita a sua inclusão. Este princípio deverá ser posteriormente concretizado nos artigos 16.º e 23.º. 
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Artigo 8.º  

Comentário Único: A existência de spectrum caps em certas bandas pressupõe que um licitante que já 

tenha ganho lotes em número igual a esses caps em certa banda não possa licitar em mais lotes 

disponíveis nessa banda. Porém, face ao limitado grau de informação que se prevê revelar ao longo do 

leilão, não é claro como serão implementados na prática os spectrum caps durante o processo de 

licitação, no que respeita à possibilidade ou impossibilidade de continuar a licitar lotes de determinadas 

bandas. 

Assim, pretende-se saber como será bloqueado o acesso a posteriores licitações para quem atingiu o cap 

estabelecido e como é que estas entidades serão informadas desse facto para que não confundam a 

impossibilidade de prosseguir com algum problema técnico.  

E não se diga que cada licitante poderá concluir que atingiu o spectrum caps pela comparação da sua 

licitação com o melhor preço pois poderá dar-se o caso de haver um empate e, nessa circunstância, 

torna-se impossível chegar a uma conclusão verdadeira.  

Ilustrando com um exemplo, numa situação em que, na banda 2,6 GHz, um licitante observe ter licitado o 

preço final nos 5 primeiros lotes, com as actuais regras ele ficará na dúvida sobre se foi o vencedor nas 

cinco séries já decorridas ou se, porventura, terá perdido em virtude de ter submetido o preço final 

posteriormente ao vencedor. Sem essa informação, além das implicações que já referimos, o licitante não 

saberá se poderá licitar no sexto lote sem desrespeitar a regra que concerne aos spectrum caps.  

Este ponto está também relacionado com o modo e momento de comunicação do vencedor de cada série 

(artigo 20º). No caso de o vencedor ser informado que ganhou um lote antes da licitação do lote 

seguinte, a questão da informação aqui exposta perde pertinência. No entanto, a questão do bloqueio das 

licitações, mantém-se.  

 

Artigo 9.º 

Comentário Único: A Optimus entende que deverá ser um requisito de admissibilidade ao leilão não 

existir qualquer relação directa ou indirecta de domínio ou de influência significativa entre os candidatos, 

tal como previsto no do Código de Valores Mobiliários. Aliás, esta ausência só se entende por mero 

lapso. A razão desta reivindicação é óbvia: o alinhamento natural entre esses participantes será 

prejudicial ao desenrolar do leilão porquanto um deles seria um mero instrumento para introduzir mais 
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incerteza nas licitações e com isso fazer subir os preços (que obviamente prejudicará mais alguns 

operadores em concreto). 

    Artigo 10.º  

1º Comentário: Deverá ser alterada a redacção do n.º 3 de modo a substituir “os licitantes” por 

candidatos, na medida em que a caução deverá ser apresentada no momento da candidatura, isto é, em 

momento prévio à admissão ao leilão.   

2º Comentário: A versão final do Regulamento deverá obrigatoriamente ser acompanhada do modelo de 

garantia bancária ou seguro – caução, a que se refere o n,º 4 deste artigo.  

3º Comentário: Nesse modelo de garantia bancária ou seguro – caução, deverá estar previsto um prazo 

de validade. O interesse é claro: esse prazo diminui os custos associados à garantia ou seguro-caução e 

não há nenhum interesse público particular a atender que imponha uma regra em sentido contrário. 

Solicita-se assim que este pedido seja considerado e que o prazo seja fixado em conformidade com as 

condições de pagamento do espectro que vierem a ser definidas. 

4º Comentário: sugere-se o aditamento de um novo número, - n.º 7 -, de modo a acolher aqui o regime 

geral, com redacção semelhante à do artigo 295.º, n.º 10, do Código dos Contratos Públicos: 

“7 – A mora na liberação da caução confere ao candidato ou ao licitante que a prestou o direito de 

indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenção da caução 

prestada por período superior ao que seria devido”.   

 

Artigo 15º 

Comentário Único: No entender da Optimus, a comunicação da data de início da fase de distribuição 

deverá ser efectuada até às 16h00 do dia útil anterior àquele em que terá início, por forma a garantir a 

mobilização de todos os recursos (nomeadamente os recursos humanos) necessários à participação no 

leilão. Deverá também exigir-se uma confirmação da recepção da notificação, independentemente do seu 

formato. Solicita-se, assim, a alteração do n.º 3 deste artigo em conformidade. 
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Artigo 16º  

1º Comentário: no n.º 3 do art.º 16.º refere-se que as condições de acesso à plataforma electrónica serão 

concedidas com a antecedência de um dia útil (remissão para o art. 15.º, n.º 3). Ora, em nosso entender, 

tal revela-se manifestamente desadequado porque torna objectivamente impossível desenvolver e testar 

a interacção da plataforma do licitante com a plataforma do regulador, usando casos de teste adequados 

à elevada exigência de um processo desta natureza. A este propósito vejam-se os comentários aduzidos 

no capítulo das condições técnicas. 

2º Comentário: A plataforma do ICP- ANACOM deverá garantir que recebe a informação enviada pelos 

licitantes. Solicita-se a inclusão de uma referência a esse respeito. 

 

Artigo 18º.  

Comentário Único: O n.º 2 deste artigo merece-nos os seguintes comentários: (i) qualquer alteração à 

duração de cada série deverá ser feita antes do início das licitações e nunca durante as mesmas; (ii) os 

motivos de ordem técnica deverão ser devidamente fundamentados. 

Assim, solicita-se que este artigo seja alterado em conformidade. 

Artigo 19.º 

Comentário Único: Este artigo suscita a seguinte questão: em que momento e de que forma é 

comunicado aos licitantes o valor do incremento?  

Essa resposta deverá estar contida nas regras do regulamento através do aditamento de um número ao 

presente artigo, o que se solicita. 

 

Artigo 20º  

1º Comentário: O primeiro comentário prende-se com o método de desempate escolhido para 

determinação do vencedor previsto no n.º 2. A este propósito deverão considerar-se aqui reproduzidos as 

observações e solicitações referidas anteriormente. 

2º Comentário: Ainda a propósito do n.º 2, do artigo 20.º, não é claro se a informação da licitação 

máxima de cada série será dada (i) a todos os participantes no leilão, (ii) a todos os que tenham licitado 



Projecto regulamento para atribuição de DUF nas 
faixas dos 450, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz 02 de Maio de 2011 

   

 
O p t i m u s  C o m u n i c a ç õ e s  S . A .  
 

Página 48 

na primeira série do lote em questão ou (iii) apenas aos que tenham licitado na série à qual a licitação 

máxima se reporta. Em segundo lugar, não se encontra definido nas actuais regras “se” – nem “como”, 

nem “quando” – será comunicado aos licitantes que tenham licitado o preço final em cada lote quem é o 

vencedor. De facto, parece claro que a informação sobre a licitação máxima (independentemente de 

quem a recebe, e como) não é suficiente para que haja certeza sobre quem foi o vencedor da série e 

sobre quem não foi vencedor na série.  

Na ausência de demais regras, assume-se que esta informação não será dada. Não obstante, reitera-se 

que a omissão relativa à informação sobre o vencedor em cada série é crítica para o desenrolar do leilão, 

sendo de destacar duas razões: uma económica, e que tem que ver com a incerteza existente no final de 

cada série quanto ao vencedor; outra, relevante desde logo do ponto de vista processual, relacionada 

com a existência de spectrum caps (ver esclarecimentos relativos ao artigo 8º acima).  

 

Artigo 23.º  

1º Comentário: Apesar de parecer resultar do artigo, sugere-se que se clarifique que a notificação aos 

licitantes vencedores do leilão (que supõe uma decisão final de atribuição) só ocorre decorrida a fase de 

audiência prévia (que tem a duração de dez dias) e a elaboração do seu respectivo relatório. 

Acresce que, tal como já referimos, se torna importante definir como irá o ICP - ANACOM disponibilizar – 

se proactivamente ou a pedido - toda a informação relativa à actividade do leilão de modo que os 

licitantes possam ter total visibilidade sobre o modo como o leilão decorreu e como se atingiram os 

resultados finais. 

2º Comentário: Considerando as razões subjacentes ao regime estabelecido nos n.ºs 5 e 6 do artigo 

23.º, e em ordem a criar mais um mecanismo preventivo de comportamentos anticoncorrenciais e 

assegurar a efectiva utilização do espectro, sugere-se que seja estabelecido que, nas situações previstas 

no n.º 5 do artigo 23.º, para além da revogação do acto atributivo dos direitos de utilização e da perda de 

caução (n.º 6 do artigo 23.º), seja previsto um mecanismo que permita a imediata verificação, por parte 

do ICP – ANACOM da existência de interessados nesse espectro e a obrigatoriedade de atribuição dos 

direitos de utilização – através de regras a definir – no prazo máximo de 20 dias. O respeito pelos 

spectrum caps e pelos requisitos necessários à participação (nomeadamente os definidos no art.º 8º, 

n.º2), tal como definidos no regulamento, deveria ser mantido. As entidades que não tivessem cumprido o 

art.º 24.º, n.º1, deveriam também, obviamente, estar impedidas de adquirir os direitos de utilização por 

esta via.  
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IV. Conclusão 
 

Em suma, a Optimus entende que, dadas as circunstâncias actuais e as perspectivas de médio prazo 

quanto ao enquadramento macroeconómico e às condicionantes de acesso a recursos financeiros, às 

tendências de receitas e rentabilidade do sector das comunicações, assim como os objectivos de 

incentivar investimentos eficientes, a utilização efectiva e eficiente do espectro, a promoção da 

concorrência e a defesa dos interesses dos consumidores, o projecto de regulamento relativo ao leilão 

para a atribuir as frequências deverá ser alterado. Em concreto a Optimus propõe que: 

a) Se substitua o modelo de leilão sequencial por um modelo SMRA; 

b) Se revejam em baixa os preços de reserva e as taxas de utilização de espectro;  

c) Se estabeleça o pagamento faseado dos custos de aquisição dos direitos de utilização; 

d) Se introduza um maior grau de abertura do leilão, potenciando a maior divulgação de 

informação; 

e) Se garanta absoluta transparência e conhecimento/esclarecimento prévio das regras do leilão a 

implementar em obediência aos princípios básicos do direito administrativo; 

f) Se inclua no leilão a totalidade do espectro disponível de todas as bandas; 

g)  

 

[IIC]  

…. 

[FIC] 

h) As obrigações de cobertura sejam definidas à priori e o seu prazo de cumprimento seja alargado; 

i) Sejam criadas as condições técnicas adequadas para garantir que as mesmas não interferem no 

processo de leilão e nos seus resultados, e sejam conhecidos os meios alternativos para prosseguimento 

do leilão em caso de falhas; 

j) Seja dada, atempadamente, a informação técnica necessária à boa preparação dos licitantes e 

assegurada a realização de testes;  

k) Se reveja o calendário do leilão, garantindo robustez e uma preparação efectiva dos operadores; 

l) Se introduza um prazo na caução exigida aos participantes.  

 

Admitindo a insistência do regulador pelo modelo sequencial, o que não se concede, a Optimus solicita 

que: 
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i.  

[IIC]  

… 

[FIC] 

ii. O incremento entre séries seja revisto em baixa e seja decrescente; 

iii. A duração das séries seja estendida no mínimo para 1 hora; 

iv. Em caso de empate na fase de distribuição se proceda a um sorteio para determinar o 

vencedor da série em causa; 

v. A consignação de lotes específicos ocorra através de um leilão adicional e não em 

função do valor das licitações; 

vi. Os prazos e a forma de comunicação do início e fim dos vários procedimentos do leilão 

sejam definidos de forma explícita no projecto de regulamento. 

vii. Sejam pormenorizadamente respondidos todos os pedidos de esclarecimento 

efectuados a propósito do regulamento.  

 

O processo de atribuição de espectro que agora se discute terá impactos profundos e duradouros na 

estrutura do sector, no seu nível de concorrência, na inovação e na sua capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento do País e para o bem-estar social.  

A sua óbvia importância motivou, por parte da Optimus, um exame muito profundo cujos resultados foram 

apresentados nas respostas às duas consultas públicas associadas ao processo. Esperamos assim que 

esta análise contribua para uma substancial revisão das condições do processo colocadas a consulta – 

as quais afectam todos os operadores em geral e, de forma claramente desproporcional, a Optimus.  

Reiteramos a nossa disponibilidade para continuar a contribuir no sentido de melhorar o procedimento de 

atribuição proposto, e a certeza da nossa persistência em pugnar por todos os meios por um processo 

equilibrado, justo, transparente, eficiente.  
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Anexos 
 

[IIC]  

… 

[FIC] 

 


