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Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro 

Regulamento do Leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências 

Esclarecimentos  

Nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro, são 

divulgados o teor dos pedidos e dos esclarecimentos prestados, tendo sido ocultada a 

informação necessária para assegurar, designadamente a confidencialidade da identidade 

dos requerentes e de potenciais estratégias de licitação. 

PEDIDO I. 

1. Artigos 11.º, n.º 1, 12.º, n.º 4, 49.º e 50.º do Regulamento  

1.1.  Face ao referido acima, atenta a data da entrada em vigor do Regulamento e o facto 

de o prazo de apresentação das candidaturas ter de ser contabilizado nos termos do artigo 

87.º do CPA, pretende saber-se se é correta a seguinte contabilização de prazos para efeitos 

deste Regulamento:  

1.1.1. Que o Regulamento entrou em vigor no dia 6 de novembro de 2020;  

Resposta: Sim. 

1.1.2. Que o último dia do prazo para apresentação das candidaturas é o dia 27 de 

novembro de 2020, que corresponde ao 15.º dia após o início do prazo para 

apresentação de candidaturas, cujo início teve lugar no dia 9 de novembro;  

Resposta: Sim. 

1.1.3. Que o último dia do prazo para apresentação de esclarecimentos é o dia 18 

de novembro de 2020, que corresponde ao 8.º dia após o início do prazo para 

apresentação de candidaturas;  

Resposta: Sim. 

2. Artigos 11.º, n.º 2 do Regulamento  

2.1. Na medida em que os pedidos de esclarecimento podem ser entregues, por via 

eletrónica, para o endereço leilao-esclarecimentos@anacom.pt, não tendo de ser 
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apresentados em suporte físico, pretende saber-se se é correto o entendimento de que 

os mesmos poderão ser apresentados até às 23h59m59s do 8.º dia após o início do 

prazo para a apresentação das candidaturas.  

Resposta: Sim. 

2.2. Atendendo ao referido no pedido de esclarecimento anterior, pretende saber-se se o 

Conselho de Administração da ANACOM para efeitos da contabilização do prazo para 

publicação das respostas aos pedidos de esclarecimentos tem por referência também 

as 23h59m59s do 3.º dia subsequente à receção do pedido de esclarecimento 

recebido.  

Resposta: Sim. 

3. Artigos 11.º, n.º 3 e 12.º, n.º 4, do Regulamento  

3.1. Solicita-se a confirmação de que é correto o entendimento de que o prazo de 

apresentação da candidatura será prorrogado oficiosamente pela ANACOM caso se 

verifique que, perante os esclarecimentos prestados e a sua correlação com o teor da 

candidatura a apresentar, será difícil concluir a preparação e submissão da mesma até 

ao termo do prazo inicialmente estabelecido para o efeito, num contexto já difícil de 

base atentos os constrangimentos resultantes da situação de pandemia que se 

atravessa e das medidas de contingência aprovadas.  

Resposta: O Regulamento contém disposições que habilitam o Conselho de 

Administração da ANACOM a tomar as decisões que, em cada momento, sejam as 

mais adequadas para fazer face às situações que possam ocorrer no contexto da 

pandemia ou de outras circunstâncias excecionais ou de força maior (vide 

designadamente o artigo 4.º do Regulamento). 

4. Artigos 10.º, n.º 1, 13.º, n.º 1, alínea d) e 38.º, n.ºs 10 e 11, do Regulamento  

4.1. Em face de tudo quanto antecede, pretende saber-se se é correto o entendimento 

segundo o qual o candidato – para cumprir a obrigação de prestação de caução 

prevista nos artigos 10.º e 38.º, n.ºs 10 e 11 do Regulamento – pode apresentar várias 

garantias bancárias ou seguros-caução emitidas por diferentes instituições, desde que 

se respeitem as exigências previstas no n.º 1 do artigo 10.º e no n.º 10 do artigo 38.º 

do Regulamento, relativamente aos respetivos valores globais (ou seja, desde que as 
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diversas garantias bancárias ou seguros-caução emitidos por diferentes instituições, 

na sua soma, perfaçam os valores regulamentarmente exigidos).  

Resposta: A caução a que se referem os artigos 10.º, n.º 1 e 13.º, n.º 1, alínea d) do 

Regulamento não se confunde com o depósito a que se refere o artigo 38.º do mesmo 

Regulamento. No primeiro caso está em causa uma «garantia do vínculo assumido 

com a apresentação das candidaturas e das obrigações inerentes a todo o 

procedimento do leilão» (artigo 10.º, n.º 1 do Regulamento) ao passo que, no segundo 

caso, está em causa uma nova caução, que visa assegurar o pagamento do preço dos 

direitos de utilização de frequências atribuídos aos licitantes vencedores, quando estes 

pretendam fazer uso da possibilidade de diferimento de metade do pagamento do 

preço, por um período máximo de 7 anos, contado a partir da data do ato atributivo. 

A doutrina citada apenas se refere à primeira situação e não à segunda, onde não 

estão em causa princípios gerais da contratação pública, nomeadamente os da 

concorrência e do favor do procedimento. Por isso, importa distinguir as duas situações 

à luz do interesse público que se visa salvaguardar, que também é distinto. 

A caução a que se referem os n.os 10 e 11 (que, por lapso é indicado na pergunta como 

sendo os n.os 11 e 12) do artigo 38.º do Regulamento destina-se a garantir o pagamento 

de 50% do preço dos direitos de utilização de frequências atribuídos aos licitantes 

vencedores durante um período de 7 anos, sendo libertada parcialmente e em cada 

ano pela ANACOM, em função dos pagamentos efetuados, nos termos dos n.os 4, 5, 6 

e 9 do Regulamento, mediante a apresentação de comprovativo da efetivação do 

depósito (vide artigo 38.º, n.º 11 do Regulamento). 

Assim, está em causa uma nova caução que se destina a assegurar o pagamento do 

valor total dos montantes cujo pagamento foi diferido, pelo que não se afigura técnica 

e juridicamente viável a sua prestação mediante várias cauções parcelares, pois uma 

delas teria sempre de garantir a totalidade do montante em falta. Também o 

mecanismo de liberação parcial a que se refere o n.º 11 do artigo 38.º do Regulamento 

se afigura técnica e juridicamente incompatível com a prestação de cauções 

parcelares. 

Nesta conformidade, admite-se a apresentação de várias garantias bancárias ou 

seguros-caução emitidos por diferentes instituições, para efeitos do disposto no artigo 

10.º, n.º 1, alínea a), com um valor mínimo de 800 mil euros e em múltiplos desse valor. 

Contudo, para efeitos do disposto no artigo 10.º n.º 1 alínea b) só pode ser apresentada 
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uma única caução de 15 milhões de euros, dado que esta “garante o número máximo 

dos pontos de elegibilidade que podem ser utilizados em ambas as fases de licitação”. 

No que se refere ao artigo 38.º, n.os 10 e 11 do Regulamento, não se admite a 

apresentação de várias garantias bancárias ou seguros-caução emitidas por diferentes 

instituições. 

4.2. Caso se confirme o entendimento do pedido de esclarecimento anterior (4.1.), pretende 

saber-se se se poderá alterar o texto do modelo de garantia bancária previsto nos 

Anexos 2 e 3 do Regulamento, concretamente na parte relativa ao montante garantido, 

sem que tal implique a exclusão da candidatura.  

Resposta: Atenta a resposta anterior, não se justifica introduzir qualquer alteração aos 

Anexos 2 e 3 do Regulamento. 

4.3. Caso não seja aceitável a redação proposta no pedido de esclarecimentos anterior, 

solicita-se a V. Exa. que indique qual a redação que seria admissível para esse efeito.  

Resposta: A apreciação desta questão encontra-se prejudicada pela resposta dada à 

questão anterior. 

4.4. Ainda relativamente ao tema da caução prestada ao abrigo do artigo 10.º do 

Regulamento, e na medida em que as diversas instituições de crédito até à data 

consultadas para a prestação de caução têm manifestado diversas dúvidas de 

interpretação quanto às minutas aprovadas, solicita-se a confirmação de que é 

admissível, por razões de maior clareza e certeza interpretativas a prestação de uma 

minuta de garantia bancária (respeitando no demais o modelo constante do Anexo 2 

do Regulamento) com o seguinte parágrafo final (destacando-se as alterações a 

negrito): “A presente garantia entrará em vigor na data da sua emissão e permanece 

válida por um prazo máximo de 2 anos, durante o qual apenas poderá ser cancelada 

se a ANACOM, através do Presidente do seu Conselho de Administração, autorizar 

expressamente a sua liberação, não podendo ser anulada ou alterada sem o 

consentimento daquele” ao invés do atual parágrafo final1.  

                                                           
1 O texto atual do referido parágrafo final é o seguinte: “A presente garantia entrará em vigor na data da sua 

emissão e permanece válida por um prazo não inferior a 2 anos e até que a ANACOM, através do Presidente do 

seu Conselho de Administração, autorize expressamente a sua liberação, não podendo ser anulada ou alterada 

sem o consentimento daquele”.  
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Resposta: Não se consideram fundadas as dúvidas de interpretação indicadas, sendo 

a sugestão de alteração do texto do modelo de garantia, com a indicação que a mesma 

“permanece válida por um prazo máximo de 2 anos”, suscetível de conduzir à 

apresentação de garantias com um prazo inferior a 2 anos, pelo que a mesma não é 

admissível, podendo determinar a exclusão da candidatura por violação do n.º 2 do 

artigo 10.º do Regulamento. 

5. Artigos 12.º, n.º 2 e 13.º, n.º 1, do Regulamento  

5.1. Pretende saber-se se é correto o entendimento de que a candidatura deverá ser 

entregue num envelope exterior que, nos termos do artigo 12.º, n.º 2 do Regulamento, 

deverá estar fechado, deverá ser dirigido ao Presidente do Conselho de Administração 

da ANACOM e não deverá conter quaisquer elementos que permitam identificar o 

candidato.  

Resposta: Sim. 

5.2. Pretende saber-se também se é correto o entendimento de que nesse envelope 

exterior deverá ser incluído o pedido de candidatura referido no artigo 12.º, n.º 1, do 

Regulamento, bem como um outro envelope que, nos termos do disposto no artigo 

13.º, n.º 1, deverá estar fechado e ser autónomo e que deve conter todos os 

documentos que instruem o pedido de candidatura.  

Resposta: Não se confirma.  

5.3. Se o entendimento vertido nos pedidos de esclarecimentos anteriores (5.1. e 5.2.) não 

for o correto, solicita-se a indicação de qual o entendimento correto.  

Resposta: O pedido de candidatura deve ser apresentado em envelope fechado e 

autónomo, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, sendo 

dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e contendo a 

referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que permitam identificar o 

candidato. Os documentos que instruem o pedido devem ser apresentados em 

envelope fechado e autónomo do que contém o pedido de candidatura, tal como se 

estabelece expressamente no n.º 1 do artigo 13.º. Este envelope deve conter as 

mesmas referências que são apostas no envelope a que se refere o n.º 2 do artigo 

12.º. 
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Caso assim o entendam, os candidatos podem colocar ambos os envelopes dentro de 

um terceiro envelope, o qual deve, contudo, respeitar o disposto no n.º 2 do artigo 12.º 

do Regulamento, sendo dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da 

ANACOM e contendo a referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que 

permitam identificar o candidato. 

5.4. Pretende saber-se ainda se, atento o teor do artigo 13.º, n.º 1 do Regulamento, é 

correto o entendimento de que o envelope que contém os documentos que instruem a 

candidatura deverá conter no seu rosto a indicação do leilão, a menção “Documentos 

que instruem a candidatura”, devendo conter também a indicação do candidato.  

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

5.5. Se o entendimento vertido no pedido de esclarecimento anterior (5.4.) não for o correto, 

solicita-se a indicação de quais as menções que devem constar do rosto do envelope 

interior que contém os documentos que instruem a candidatura, de acordo com o artigo 

13.º, n.º 1, do Regulamento.  

Resposta: Vide resposta à questão 5.3. 

6. Artigo 13.º do Regulamento  

6.1. Solicita-se a confirmação de que para instruir a candidatura não é necessário proceder 

à junção de quaisquer cópias dos documentos, bastando entregá-los numa via.  

Resposta: Sim.  

7.  Constrangimentos decorrentes da época Natalícia e do final do ano  

7.1.  Pretende saber-se se, tendo em consideração o acima exposto, é intenção da 

ANACOM suspender o procedimento de leilão durante a época Natalícia e de final do 

ano – tal como acontece, por exemplo, com os prazos processuais (por força das férias 

judiciais) – ou, em alternativa, fixar um calendário para as referidas fases de licitação 

principal e de consignação que não coincida temporalmente com a referida época 

festiva.  

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

que enformam o processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

Relevam-se, em todo o caso, as competências cometidas ao Conselho de 

Administração da ANACOM previstas no artigo 4.º do Regulamento. 
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8.  Situação de pandemia, estado de emergência e constrangimentos associados  

8.1.  Pretende saber-se se, tendo em consideração o atual estado de emergência e a crise 

de saúde pública – que afeta gravemente o dia-a-dia de cidadãos e empresas, como 

se explicou acima – é intenção da ANACOM adotar medidas que permitam uma 

adaptação das normas regulamentares , designadamente, com a flexibilização (sob a 

forma de prorrogação dos prazos, por exemplo) do calendário do leilão.  

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

que enformam o processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

Relevam-se, em todo o caso, as competências cometidas ao Conselho de 

Administração da ANACOM previstas no artigo 4.º do Regulamento. 

8.2.  Se se confirmar o entendimento vertido no pedido anterior, pretende saber-se que 

medidas foram aprovadas ou estão a ser preparadas para esse efeito e o que se 

espera relativamente à sua implementação nas próximas semanas e meses. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

PEDIDO II. 

1. Prazo de entrega das candidaturas (nº 4 do art.º 12º) 

Nos termos do nº 4 do art.º 12º, tendo em conta a data de entrada em vigor do Regulamento 

do Leilão (art.º 50º) e as regras de contagem de prazos determinadas pelo art.º 87º do Código 

do Procedimento Administrativo, entendemos que o último dia para aceitação de candidaturas 

pela ANACOM será o dia 27 de novembro de 2020. 

Agradecíamos confirmação deste entendimento. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

2. Instrução do processo de candidatura (nº 1 do art.º 13º) 

Assim, solicita-se que seja esclarecido se o envelope referido no nº 1 do art.º 13º deverá: 

• ser, também, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, devendo 

nele constar a referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que permitam 

identificar o candidato. 

• ter outro tipo de referência, ou 
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• estar totalmente em branco, sem destinatário, qualquer tipo de referência e identificação 

de candidato 

Resposta: O pedido de candidatura deve ser apresentado em envelope fechado e autónomo, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, sendo dirigido ao Presidente 

do Conselho de Administração da ANACOM e contendo a referência à candidatura ao leilão, 

sem outros elementos que permitam identificar o candidato. Os documentos que instruem o 

pedido devem ser apresentados em envelope fechado e autónomo do que contém o pedido 

de candidatura, tal como se estabelece expressamente no n.º 1 do artigo 13.º. Este envelope 

deve conter as mesmas referências que são apostas no envelope a que se refere o n.º 2 do 

artigo 12.º. 

Caso assim o entendam, os candidatos podem colocar ambos os envelopes dentro de um 

terceiro envelope, o qual deve, contudo, respeitar o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 

Regulamento, sendo dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e 

contendo a referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que permitam identificar 

o candidato. 

3. Instrução do processo de candidatura – lista de licitantes em representação do 

candidato (alínea f) do nº 1 do art.º 13º) 

A alínea f) do nº 1 do art.º 13º do Regulamento do Leilão determina que o candidato deve 

designar até seis pessoas singulares para licitar em seu nome e representação (“licitantes”). 

Deve indicar os respetivos contactos telefónicos e de correio eletrónico, bem como cópias 

simples dos respetivos documentos de identificação. 

Solicita-se esclarecimento sobre se as cópias dos documentos de identificação dos licitantes, 

caso sejam cidadãos estrangeiros, devem ser acompanhadas de tradução certificada. 

Resposta: Nos termos do n.º 6 do artigo 13.º os documentos que instruem o pedido de 

candidatura devem ser redigidos em língua portuguesa ou acompanhados de tradução 

devidamente certificada e em relação à qual o candidato declara, para todos os efeitos, 

aceitar a sua prevalência sobre os respetivos originais. 

4. Instrução do processo de candidatura – informação sobre titulares do capital social 

do candidato (alínea g) do nº 1 do art.º 13º) 

Solicita-se esclarecimento sobre se a declaração quanto aos titulares do capital social do 

candidato, requerida pela alínea g) do nº 1 do art.º 13º do Regulamento do Leilão, deve ser 
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assinada por representante(s) legal(is) do candidato, com poderes bastantes para o vincular, 

nessa qualidade reconhecida nos termos legalmente admitidos. 

Resposta: Não se confirma a necessidade de reconhecimento da assinatura dos 

representantes legais do candidato para os efeitos desta disposição do Regulamento, 

atendendo a que os candidatos se vinculam através da declaração a que se refere a alínea 

a) do mesmo artigo, a qual já é objeto desse reconhecimento. 

5. Instrução do processo de candidatura – declarações das pessoas singulares 

designadas para apesentar licitações (alínea h) do nº 1 do art.º 13º) 

A alínea h) do nº 1 do art.º 13º do Regulamento do Leilão determina que cada pessoa singular 

designada para apresentar licitações em nome e representação dos candidatos deverá 

assinar uma declaração autorizando “expressamente, a gravação do conteúdo das 

comunicações telefónicas em caso de necessidade de recurso a este meio alternativo à 

plataforma eletrónica em que se suporta o leilão […]”. 

Solicita-se que seja esclarecido se as referidas declarações devem ter assinaturas 

reconhecidas nos termos legalmente admitidos. 

Resposta: Não se confirma a necessidade de reconhecimento das assinaturas. 

6. Meio alternativo de licitação (art.º 15º e 17º) 

O meio alternativo de licitação previsto na alínea b) do nº 5 do art.º 15º e nos nº 4 e 5 do art.º 

17º, que envolve a utilização de uma comunicação telefónica, prevê um canal de 

comunicação único para cada licitante, eliminado assim situações de impossibilidade de 

comunicação por tráfego simultâneo? 

Resposta: Nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento, os licitantes irão 

receber, entre outras informações, as condições de utilização do meio alternativo. A ação de 

formação a realizar pela ANACOM destina-se designadamente a transmitir os procedimentos 

operacionais relativos à sua utilização, em caso de falha técnica da plataforma. 

Os licitantes terão ao seu dispor o manual relativo à plataforma, o qual será remetido em 

anexo à notificação do Conselho de Administração da ANACOM prevista no artigo 15.º do 

Regulamento. 

7. Regra de atividade (art.º 18º) 
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Prevendo o nº 6 do art.º 18 a redução do nível de atividade para o nível da ronda anterior, 

esta redução pode inibir a licitação de um candidato, independentemente de este estar 

elegível para licitar de acordo com o número de pontos atribuídos? 

Resposta: Independentemente dos pontos de elegibilidade que o licitante detenha quando 

se inicia a fase de licitação, o número de pontos de elegibilidade desse licitante é afetado 

pela sua atividade ao longo das rondas e pelo nível de atividade requerido, nos termos do 

disposto no artigo 18.º do Regulamento.  

8. Rondas (art.º 27º) 

O nº 8 do art.º 27º permite a substituição de uma licitação já submetida numa determinada 

ronda (ex: em caso de erro ou de alteração de intenção do licitante), enquanto a ronda não 

terminar? 

Resposta: Não. 

9. Depósito - cauções (art.º 38º) 

No que respeita à caução a ser prestada para depósitos realizados nos termos do previsto 

nos nº 3 e 4 do art.º 38º do Regulamento, relativamente aos 50% do depósito a serem 

diferidos em 7 anos, as entidades que pretendam exercer esta opção poderão prestar 7 

garantias bancárias nos termos exigidos, cada uma delas no valor anual de modo a facilitar 

a libertação parcial anual prevista no n.º 11 do art. 38º do Regulamento? 

Se este entendimento for admissível, após o pagamento do 1/7 devido em cada ano, a 

ANACOM libertaria cada uma dessas 7 garantias anualmente até final do período de 

diferimento. 

Resposta: Não. A caução exigida deverá ser única e cobrir o valor global para os 7 anos, 

devendo ser liberada no final de cada ano a parcela correspondente, em função dos 

pagamentos efetuados, não se afigurando técnica e juridicamente viável a sua distribuição 

por 7 garantias bancárias/seguros-caução, pois nenhum desses instrumentos garantiria o 

valor global devido para o período de 7 anos, como é exigido pelos n.os 10 e 11 do artigo 38.º 

do Regulamento. 

10. Obrigações de acesso – roaming nacional (art.º 45.º) 
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Nos termos da alínea b) do nº 7 do artº 45º do Regulamento do Leilão, os novos entrantes só 

poderão beneficiar de roaming nacional “[…] nas zonas geográficas em que o beneficiário 

não tem cobertura móvel mediante a utilização das frequências que lhe foram consignadas”. 

Como anteriormente referido, mesmo em zonas onde, com as frequências consignadas, um 

novo entrante tenha cobertura com as tecnologias de rede mais recentes, não terá cobertura 

com as tecnologias legacy, pelo que não estará em condições de prestar toda a gama de 

serviços móveis disponíveis e esperados por um utilizador final, ficando impedido de competir 

efetivamente. Nestas condições e tendo em conta o entendimento expresso pela ANACOM 

no Relatório da Consulta Pública, conforme citações acima, só podemos compreender a 

restrição da alínea b) do nº 7 do art.º 45º como aplicável às tecnologias de rede 

implementadas pelo novo entrante. 

De forma a facilitar a operacionalização dos acordos de roaming, consideramos que estes 

deverão assegurar a cobertura total do territorial nacional de Portugal e incluir suporte de 

todas as tecnologias existentes ou futuras da rede do operador concedente. Neste nosso 

entendimento, o terminal do cliente do operador beneficiário deve ser configurado para 

escolher, primeiro, a rede do operador beneficiário e, em qualquer local ou momento em que 

esta não esteja disponível, escolher, então, a rede do operador concedente. Adicionalmente, 

não poderá existir qualquer tipo de discriminação, quer na cobertura, quer na qualidade de 

serviço, entre os clientes do operador beneficiário e os do operador concedente. Assim, 

solicita-se a confirmação de que o nosso entendimento, acima expresso, quanto à 

interpretação da alínea b) do nº 7 do art.º 45º do Regulamento do Leilão está correto. 

Resposta: Em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 7 do artigo 45.º do 

Regulamento, as obrigações de acesso à rede vigoram nas zonas geográficas em que o 

beneficiário não tem cobertura móvel mediante a utilização das frequências que lhe foram 

consignadas.  

Estando em causa uma obrigação de acesso à rede que envolve o benefício da negociação 

de acordos de roaming, decorre da citada disposição que nas zonas geográficas onde o 

beneficiário assegura a cobertura através de uma determinada faixa de frequências, as 

obrigações de acesso à rede não vigoram em relação a essa faixa em concreto, aplicando-

se às demais faixas de frequências, nos termos e condições constantes do artigo 45.º, ou 

seja, em condições não discriminatórias, respeitando a autonomia comercial das entidades 

envolvidas, nomeadamente quanto às redes de distribuição e segmentos de mercado 

endereçados, e permitindo condições de concorrência efetiva, designadamente no que diz 
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respeito ao fornecimento dos serviços em condições técnicas adequadas e à disponibilização 

de condições razoáveis de remuneração. 

PEDIDO III. 

1. Artigo 2.º: 

- Confirmam o entendimento de que o conceito de «novo entrante» se aplica apenas às 

entidades que não sejam, direta ou indiretamente, titulares de direitos de utilização de 

frequência em faixas designadas para serviços de comunicações eletrónicas? Se sim, 

confirmam o entendimento de que a Dense Air Portugal Unipessoal, Lda., não é, para este 

efeito, um «novo entrante»? 

Resposta: O conceito de novo entrante aplica-se apenas às entidades que, à data de entrada 

em vigor do Regulamento, não detêm direitos de utilização de frequências, em Portugal, em 

faixas designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres e que não detenham 

relações, diretas ou indiretas, de domínio ou de influência significativa, nos termos previstos 

nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 8.º, com entidades titulares de direitos de utilização de frequências 

em faixas designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, em Portugal. 

Confirma-se o segundo entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que estão excluídas do conceito de «novo entrante» as 

entidades que sejam, direta ou indiretamente, titulares de direitos de utilização de frequência 

em faixas designadas para serviços de comunicações eletrónicas emitidos por quaisquer 

entidades públicas de Países Europeus (sejam, ou não, Estados-Membros da EU) e/ou que 

estejam sediadas em um desses Estados? 

Resposta: Não se confirma o entendimento.  

2. Artigos 4.º e 6.º: 

-  Confirmam o nosso entendimento de que apenas os atos previstos nas alíneas b) e c) do 

n.º 1 do Artigo 6.º serão praticados através da plataforma eletrónica a que se refere o n.º 4 do 

Artigo 6.º?  

Resposta: Os atos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento são 

praticados através da plataforma, exceto caso tenha de ser utilizado o meio alternativo, nos 

termos dos n.os 4 e 5 do artigo 17.º e dos n.os 4 e 5 do artigo 25.º. O ato previsto na alínea d) 
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do n.º 1 do artigo 6.º também é praticado na plataforma, nos termos previstos no n.º 4 do 

artigo 35.º. 

- Em caso afirmativo, confirmam o nosso entendimento que todas as demais comunicações, 

incluindo as relativas ao exercício das competências enumeradas no n.º 2 do artigo 4.º, entre 

a ANACOM e os candidatos serão feitas através do correio eletrónico disponibilizado por estes 

para o efeito? 

Resposta: Durante a fase de candidatura as comunicações podem ser efetuadas por 

protocolo, por correio, por via eletrónica ou avisos no sítio da ANACOM na Internet. 

3. Artigo 6.º: 

- Confirmam o nosso entendimento de que a ANACOM fará suspender imediatamente o Leilão 

se se verificar qualquer erro ou deficiência na plataforma eletrónica (quer na ótica de utilização 

da ANACOM quer na ótica de utilização de um dos licitantes) que não sejam imputáveis aos 

licitantes? 

Resposta: Não se confirma o entendimento.  

- Consideram o entendimento de que, atendendo, nomeadamente, ao Estado de Emergência 

entretanto declarado, a ANACOM irá publicar um conjunto de medidas que adequem a 

tramitação do Leilão às limitações decorrentes da Covid-19? Em caso afirmativo, confirmam 

o entendimento de que as medidas contemplarão a adequação da tramitação do Leilão, pelo 

menos, mas sem limitar, às seguintes situações: declaração de quarentena obrigatória 

(extensível, ou não, a todo o território nacional); determinação de cerco sanitário; proibição de 

circulação; proibição de entrada e saída do território nacional e/ou aplicação de condições à 

entrada e saída do território nacional (designadamente, através do decretamento de 

quarentena profilática obrigatória); aplicação de quarentena obrigatória a qualquer membro 

da equipa dos candidatos? Solicita-se, ainda, esclarecimento sobre a data em que a ANACOM 

prevê publicar tais medidas. 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

Relevam-se, em todo o caso, as competências cometidas ao Conselho de Administração da 

ANACOM previstas no artigo 4.º do Regulamento.  

- Confirmam o entendimento de que a ANACOM fará suspender de imediato o Leilão, 

considerando a possibilidade de os candidatos terem nas respetivas equipas pessoas 
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residentes em outros Países e não ser tecnicamente viável (ou sequer possível) a sua 

substituição por outros, uma vez que se tratam de especialistas escassos no mercado 

nacional e internacional, se se verificar qualquer uma das seguintes condições: 

a) For decretada quarentena obrigatória em qualquer zona do território nacional; 

b) For determinado um cerco sanitário em qualquer concelho do território nacional; 

c) For determinada a proibição de circulação ente concelhos do território nacional em 

períodos de dias úteis; 

d) For determinada a impossibilidade de viajar de e para Portugal; 

e) For determinado um período de quarentena obrigatório para quem chegue ao território 

nacional; 

f) For determinado um período de quarentena obrigatória por qualquer autoridade 

nacional, incluindo de Estado em que resida um membro constituinte da equipa dos 

candidatos;  

Resposta: Vide resposta anterior.  

- Em caso afirmativo, confirmam o entendimento de que o leilão se manterá suspenso pelo 

período de tempo necessário até à integral resolução das condições verificadas, não podendo 

em caso algum ser retomado o procedimento sem que todos os candidatos confirmem que se 

encontram verificadas as condições necessárias para esse efeito? 

Resposta: Vide resposta anterior.  

- Em caso negativo, solicita-se esclarecimento sobre quais as situações concretas em que a 

ANACOM determinará, neste contexto, a suspensão temporária do Leilão, atendendo, 

naturalmente, a que as limitações decorrentes das medidas de combate ao surto 

epidemiológico têm carácter obrigatório e têm a potencialidade de ser absolutamente 

incapacitantes para os candidatos (caso em que se atribuiria uma vantagem ilegítima aos 

demais). 

Resposta: Vide resposta anterior.  

4. Artigo 8.º: 
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- Confirmam o entendimento de que, se à data da licitação, inexistirem quaisquer direitos de 

utilização de frequência na faixa dos 3,6 GHz, os mesmos ficarão disponíveis para licitação 

sem quaisquer limitações ou restrições? 

Resposta: Os lotes disponíveis no leilão e as respetivas condições de utilização estão fixados 

no Regulamento por referência à sua data de entrada em vigor. As restrições de uso dos lotes 

das categorias H e I estão dependentes de notificação pela ANACOM do termo dessas 

restrições, tal como previsto no Regulamento.  

- Confirmam o entendimento de que não poderá ser atribuído espectro da categoria J à Dense 

Air, uma vez que esta entidade já é titular de DUF na faixa dos 3,6 GHz? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

5. Artigo 10.º: 

- Confirmam o entendimento de que o disposto nos n.os 1 e 2 não impede que os candidatos 

possam prestar caução através de outras garantias expressamente previstas na lei, 

designadamente no artigo 199.º do Código do Procedimento e Processo Tributário? Em caso 

afirmativo, confirmam o entendimento de que poderá ser prestada caução através de 

depósito-caução à ordem da ANACOM junto de uma Instituição Bancária de reconhecida 

idoneidade? Se sim, para demonstração da prestação da referida caução, a ANACOM 

entende que é suficiente a declaração emitida pela referida Instituição Bancária comprovando 

o referido depósito e respetivo valor, acompanhada do respetivo documento de depósito? Em 

caso negativo, a ANACOM disponibilizará alguma minuta ou formulário para o efeito? Se sim, 

até quando e através de que meio? 

Resposta: Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento a caução é prestada por 

garantia bancária ou seguro-caução à ordem da ANACOM, em ambos os casos à primeira 

solicitação, de acordo com os formulários constantes do Anexo 2 do mesmo Regulamento. 

- Confirmam o entendimento de que os candidatos não terão de identificar quais as categorias 

de lotes que pretendem licitar no momento da prestação da caução, bastando, para o efeito, 

que o cômputo do valor caucionado seja suficiente para o número de ponto de elegibilidade 

que pretendem utilizar? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 
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- Confirmam o entendimento de que a utilização de pontos de elegibilidade não suportados 

pela caução prestada, conduz à imediata à exclusão da sua licitação? Em caso negativo, 

deverá entender-se que conduz à exclusão do procedimento de leilão? 

Resposta: Não são admitidas licitações que envolvam a utilização de mais pontos de 

elegibilidade para além dos que o licitante tem disponíveis numa determinada ronda. 

- Confirmam o entendimento de que os candidatos poderão, em sede de candidatura, 

apresentar uma cópia autenticada do original da caução? Em caso negativo, deverá entender-

se que é obrigatória a entrega do original da caução? 

Resposta: É obrigatória a entrega do original da caução, sob pena de exclusão da 

candidatura nos termos das disposições conjugadas dos artigos 10.º, n.os 1 e 2, 13.º, n.º 1, 

alínea d) e 15.º, n.º 2 do Regulamento. 

- Confirmam o entendimento de que uma «caução de 15 milhões de euros garante o número 

máximo de pontos de elegibilidade que podem ser utilizados em ambas as fases de licitação», 

não obstante o somatório do valor dos pontos de elegibilidade referidos no Artigo 7.º 

corresponder a 15.200.000,00Eur? 

Resposta: Confirma-se que a caução de 15 milhões de euros garante o número máximo de 

pontos de elegibilidade que podem ser utilizados em ambas as fases de licitação. 

- Confirmam o nosso entendimento de que o prazo de 5 dias a que se refere o n.º 4 deverá 

ser contado por referência à data de cada um dos eventos referidos nas alíneas a) a c) do 

mesmo n.º 4? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que, em caso de mora na liberação da caução, a ANACOM 

procederá ao pagamento da indemnização devida nos termos do n.º 5 sem necessidade de 

qualquer decisão (administrativa, judicial, arbitral, etc.) nesse sentido, bastando, para o efeito, 

que seja interpelada pelo licitante? 

Resposta: O direito à indemnização por mora na libertação da caução a que se refere o n.º 5 

do artigo 10.º do Regulamento é exercido pelo candidato ou pelo licitante nos termos gerais, 

mediante interpelação ou mediante decisão administrativa ou judicial, consoante o caso 

concreto. 

6. Artigo 11.º: 
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- Confirmam o entendimento de que a resposta aos pedidos de esclarecimento e os respetivos 

pedidos de esclarecimento serão disponibilizados na íntegra no site da ANACOM? Em caso 

afirmativo, essa disponibilização será feita em que prazo? 

Resposta: Nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do Regulamento o Conselho de Administração 

da ANACOM divulga no respetivo sítio na Internet o teor dos pedidos e dos esclarecimentos 

prestados, ocultando a informação necessária para assegurar designadamente a 

confidencialidade da identidade dos requerentes e de potenciais estratégias de licitação. A 

divulgação será feita tão breve quanto possível. 

- Confirmam o entendimento de que em caso de impossibilidade de cumprimento do prazo de 

3 dias úteis, a ANACOM prorrogará oficiosamente o prazo de entrega das candidaturas? 

Resposta: Tal como previsto no artigo 4.º do Regulamento, a ANACOM pode fixar outras 

datas e prazos para a realização das diferentes fases do leilão, caso de verifiquem 

circunstâncias excecionais. 

7. Artigo 12.º: 

- Confirmam o entendimento de que apenas serão aceites candidaturas apresentadas até às 

16h do 15.º dia útil a contar da data de entrada em vigor do presente Regulamento? Se sim, 

confirmam que esse dia é o dia 27 de novembro de 2020? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que, em caso de limitações de deslocação aos serviços da 

ANACOM decorrentes do surto epidemiológico da Covid-19, que a ANACOM comunicará, 

com antecedência, qual o meio alternativo de entrega das Candidaturas? Em caso afirmativo, 

com que antecedência será feito esse aviso e por quais via(s) de comunicação o fará? 

Resposta: O Regulamento contém disposições que permitem ao Conselho de Administração 

da ANACOM tomar as decisões que, em cada momento, sejam as mais adequadas para fazer 

face às situações que possam ocorrer no contexto da pandemia ou de outras circunstâncias 

excecionais ou de força maior (vide artigo 4.º do Regulamento), as quais serão publicitadas 

nos prazos e pelos meios considerados mais adequados. 

- Confirmam o entendimento de que o pedido de candidatura deve ser assinado pelos 

respetivos representantes legais, devendo tal assinatura e os poderes do assinante ser 
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reconhecidos através de termo de reconhecimento de assinatura com menções especiais, 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 153.º do Código do Notariado? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que os serviços da ANACOM disponibilizarão aos candidatos 

um "recibo de comprovativo de entrega da candidatura" em formulário próprio, não havendo 

necessidade de cada candidato apresentar, no momento da entrega da candidatura, um 

documento que cumpra essa finalidade? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que os candidatos poderão pedir prorrogação do prazo de 

apresentação de candidaturas até ao último dia útil do prazo de apresentação das mesmas? 

Em caso negativo, há algum prazo limite para a apresentação dos pedidos de prorrogação do 

prazo para apresentação das candidaturas? 

Resposta: De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 12.º do Regulamento, os candidatos 

podem apresentar pedido fundamentado de prorrogação do prazo para a apresentação de 

candidaturas. Tal pedido deve ser submetido antes do termo do prazo, mas com a 

antecedência que permita a sua análise e decisão pela ANACOM, em tempo útil. 

- Confirmam o entendimento de que os pedidos de prorrogação do prazo de apresentação 

das candidaturas são apresentados por via eletrónica através do e-mail disponibilizado pela 

ANACOM para a apresentação dos pedidos de esclarecimento (cfr. n.º 2 do Artigo 11.º)? Em 

caso negativo, qual o meio adequado à apresentação dos pedidos de prorrogação do referido 

prazo? 

Resposta: As comunicações com o Conselho de Administração da ANACOM que não 

constituam pedidos de esclarecimento nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento 

podem ser realizadas pelos meios que os requerentes considerarem mais adequados. 

8. Artigos 12.º e 13.º: 

- Confirmam o entendimento de que a candidatura deverá ser apresentada em envelope 

fechado a ser colocado dentro de outro envelope conjuntamente com o envelope relativo aos 

documentos da candidatura, não obstante os dois envelopes (o do pedido de candidatura e o 

dos documentos, a que se referem respetivamente os Artigos 12.º e 13.º) serem autónomos 

entre si? Em caso negativo, confirmam o entendimento de que os candidatos deverão 
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apresentar dois envelopes "soltos", correspondendo um ao pedido de candidatura (a que se 

refere o Artigo 12.º) e o outro aos documentos da candidatura (a que se refere o Artigo 13.º)? 

Resposta: O pedido de candidatura deve ser apresentado em envelope fechado e autónomo, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, sendo dirigido ao Presidente 

do Conselho de Administração da ANACOM e contendo a referência à candidatura ao leilão, 

sem outros elementos que permitam identificar o candidato. Os documentos que instruem o 

pedido devem ser apresentados em envelope fechado e autónomo do que contém o pedido 

de candidatura, tal como se estabelece expressamente no n.º 1 do artigo 13.º. Este envelope 

deve conter as mesmas referências que são apostas no envelope a que se refere o n.º 2 do 

artigo 12.º. 

Caso assim o entendam, os candidatos podem colocar ambos os envelopes dentro de um 

terceiro envelope, o qual deve, contudo, respeitar o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 

Regulamento, sendo dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e 

contendo a referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que permitam identificar 

o candidato.  

- Confirmam o entendimento de que a ANACOM pretende que os envelopes se encontrem 

selados com "lacre" a fim de comprovar a sua inviolabilidade e integridade? 

Resposta: O Regulamento não estabelece que os envelopes devam ser lacrados. 

- Em qualquer caso, confirmam o entendimento de que todos os envelopes, sem exceção, 

deverão apenas conter somente as seguintes as seguintes menções: a) ser dirigidas ao 

Presidente do Conselho de Administração; b) referência à candidatura ao leilão; c) a 

«referência à candidatura ao leilão» considera-se corretamente efetuada através da referência 

ao presente Regulamento? 

Resposta: Adicionalmente à resposta à primeira questão deste n.º 8, confirma-se que pode 

ser usada a designação completa do Regulamento ou apenas uma designação abreviada. 

9. Artigo 13.º: 

- Confirmam o entendimento de que a assinatura da declaração a que se refere a alínea a) do 

n.º 1 do Artigo 13.º, deverá ser reconhecida através de termo de reconhecimento de 

assinatura com menções especiais, nos termos do disposto no n.º 3 do 153.º do Código do 

Notariado? 
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Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que a apresentação do código de acesso à certidão 

permanente dispensa a apresentação da própria certidão em vigor? Em caso negativo, 

confirmam o entendimento de que a apresentação do código de acesso à certidão permanente 

pressupõe a apresentação de uma cópia da certidão atualmente em vigor e à qual aquele 

respeita? 

Resposta: Confirma-se o primeiro entendimento. 

- Solicita-se esclarecimento sobre a que se pretende expressamente referir a ANACOM com 

a obrigação complementar «incluindo a emissão dos títulos habilitantes» referida nas alíneas 

b) e c) do n.º 1? 

Resposta: Em conformidade com o estabelecido nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 13.º do 

Regulamento, as certidões permanentes do candidato e dos respetivos estatutos devem 

permanecer válidas pelo período do leilão, incluindo a emissão dos títulos habilitantes prevista 

no artigo 40.º do Regulamento. 

- Confirmam o entendimento de que eventuais alterações e/ou atualizações refletidas na 

certidão permanente do candidato não será havido como um incumprimento da obrigação de 

manutenção de certidão permanente e respetivo código de acesso válidos? 

Resposta: Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º, cabe aos candidatos garantir que 

o prazo de validade do código de acesso à certidão permanente abranja todo o período do 

leilão. 

Importa notar que, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento, os 

candidatos devem apresentar, com a sua candidatura, uma declaração na qual indicam quem 

são os titulares e em que montante participam no seu capital social, devendo, no caso de 

algum dos sócios ser pessoa coletiva, ser incluída informação que permita a verificação do 

cumprimento do fixado no artigo 8.º, tendo em conta os critérios estabelecidos no artigo 21.º 

do Código dos Valores Mobiliários.  

Tendo por base a relevância desta informação enquanto pressuposto das demais fases do 

leilão, nomeadamente no âmbito da aferição de eventuais limites à atribuição de frequências 

ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento (limites estes cuja gestão na fase de licitação será 

assegurada através da plataforma eletrónica), entende-se que a mesma deverá permanecer 

inalterada desde o momento da entrega do pedido de candidatura até à emissão dos títulos 
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de atribuição de direitos de utilização de frequências, os quais consubstanciam os referidos 

direitos, deles constando as condições associadas ao respetivo exercício, após audiência 

prévia dos seus titulares (vide artigo 40.º, n.os 3 a 5 do Regulamento). 

- Solicita-se esclarecimento sobre se, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea h) 

do n.º 1 do artigo 13.º, a ANACOM pretende que seja apresentada apenas uma lista com a 

identificação de todos as pessoas singulares e coletivas detentoras de participações do capital 

social do Candidato (no caso, do seu acionista único), com expressa menção ao montante da 

respetiva participação? Em caso afirmativo, e sendo o sócio uma pessoa coletiva, a ANACOM 

pretende, para efeitos do cumprimento da parte final da referida alínea, que seja apresentada 

uma segunda lista com: 

(i) a informação dos titulares das participações qualificadas, nos termos do disposto nos 

artigos 16.º e 20.º do Código dos Valores Mobiliários (compreendendo a informação que 

a este respeito deve ser publica e permanentemente disponibilizada pelas sociedades 

abertas nos seus sítios na Internet;  

e/ou 

(ii) com identificação de todas as entidades do perímetro consolidado do sócio (a qual consta 

habitualmente das notas às respetivas demonstrações financeiras consolidadas? Em 

caso negativo, qual a informação que a ANACOM pretende que seja transmitida para 

verificação do cumprimento do artigo 8.º do Regulamento, incluindo nos casos em que o 

sócio único seja sociedade aberta com ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado e, como tal, não abrangida pelo Regime Jurídico do Registo Central de 

Beneficiário Efetivo (RCBE), nos termos do respetivo art. 4.º, f)? 

Resposta: O pedido de esclarecimento apresentado reporta-se à alínea g) do n.º 1 do artigo 

13.º do Regulamento e não à sua alínea h). 

Na declaração prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento, os candidatos 

devem indicar quem são, e em que montante, os titulares, pessoas singulares ou coletivas, 

que participam no seu capital social, bem como, no caso de algum dos sócios ser pessoa 

coletiva, incluir informação, ainda que a mesma seja pública e esteja disponível, que permita 

a verificação da existência de relações diretas ou indiretas de domínio ou de influência 

significativa, incluindo a identificação das entidades do perímetro consolidado do sócio, para 

efeitos da aferição das referidas relações, nos termos previstos no Código dos Valores 

Mobiliários. 
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As entidades sujeitas ao Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo deverão, 

adicionalmente, fazer prova deste registo. 

Caso a ANACOM considere não dispor, nos documentos de instrução de candidatura, de 

todos os elementos necessários à aferição de eventuais relações de domínio ou de influência 

significativa a que se referem os n.os 3 e 4 do artigo 8.º do Regulamento, poderá solicitar 

esclarecimentos adicionais, nos termos do artigo 5.º do Regulamento, a fim de verificar o 

cumprimento das regras do leilão, nomeadamente tendo presente a competência do Conselho 

de Administração prevista na alínea g) do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento. 

- Confirmam o entendimento de que a apresentação do código de acesso aos Estatutos 

dispensa a apresentação de uma cópia certificada dos Estatutos atualmente em vigor? Em 

caso negativo, confirmam o entendimento de que a apresentação do código de acesso aos 

Estatutos pressupõe a apresentação de uma cópia certificada dos Estatutos atualmente em 

vigor e ao qual aquele respeita? 

Resposta: Confirma-se o entendimento relativo à primeira questão. 

- Confirmam o entendimento de que eventuais alterações e/ou atualizações refletidas nos 

Estatutos do candidato não será havido como um incumprimento da obrigação de manutenção 

de «certidão permanente dos respetivos estatutos» e respetivo código de acesso válidos? 

Resposta: Confirma-se o entendimento, sem prejuízo das competências do Conselho de 

Administração da ANACOM previstas no artigo 4.º do Regulamento, designadamente a 

prevista na alínea e) do seu n.º 2, em caso de eventuais alterações e/ou atualizações refletidas 

nos Estatutos do candidato. 

- Confirmam o entendimento de que, no que se refere à Declaração referida na alínea h) do 

n.º 1 do presente Artigo 13.º, deverão ser apresentadas tantas declarações quanto o número 

de pessoas singulares que forem identificas na declaração a que alude a alínea f) do n.º 1 do 

mesmo artigo? Se sim, confirmam o entendimento que a assinatura de cada uma das referidas 

declarações deverá ser objeto de reconhecimento simples, nos termos do disposto no n.º 2 

do artigo 153.º do Código do Notariado? 

Resposta: Confirma-se o entendimento relativo à primeira questão, não sendo necessário o 

reconhecimento simples. 

- Confirmam o entendimento de que os candidatos devem apresentar os elementos referidos 

no n.º 3 do Artigo 13.º em documento autónomo? 
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Resposta: A informação requerida no n.º 3 do Artigo 13.º do Regulamento pode ser 

apresentada em documento autónomo devendo ser junta ao envelope que contém os 

documentos que instruem o pedido de candidatura. 

10. Artigo 15.º: 

- Confirmam o entendimento de que todos os candidatos, sejam, ou não, novos entrantes, 

serão notificados no mesmo dia da decisão de admissão ou exclusão das respetivas 

candidaturas? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Atento o disposto na alínea a) do n.º 5, confirmam o entendimento de que todos os 

candidatos, sem exceção, serão informados da data de início da fase de licitação para novos 

entrantes? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que a fase de licitação para novos entrantes, a existir, não se 

realiza antes do 7.º dia útil seguinte ao da notificação a que se refere o n.º 3 do artigo 15.º? 

Em caso negativo, qual o tempo máximo e mínimo que medeia entre a notificação dos novos 

entrantes e a realização da fase de licitação para os mesmos? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que se da notificação feita aos candidatos que não sejam 

novos entrantes constar a data de realização da sessão de licitação principal, tal significa 

necessariamente que não haverá fase de licitação para novos entrantes? 

Resposta: Confirma-se o entendimento, desde que esteja em causa uma notificação efetuada 

ao abrigo do artigo 15.º do Regulamento. 

- Confirmam o entendimento de que se da notificação feita aos candidatos que não sejam 

novos entrantes não constar a data de realização da sessão de licitação principal, tal significa 

necessariamente que haverá fase de licitação para novos entrantes? 

Resposta: Não se confirma o entendimento, atento o disposto nos n.os 6 e 7 do artigo 15.º do 

Regulamento. 
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- Confirmam o entendimento de que o prazo de 24h a que se refere o n.º 6 do artigo 15.º se 

deverá "contar" nos termos do disposto na alínea b) do artigo 279.º do Código Civil, i.e., que 

se deverá considerar que o término do prazo ocorre às 23h59 do dia seguinte? Confirmam, 

ainda, o entendimento de que o prazo de 24h a que se refere o n.º 6 do artigo 15.º será 

transferido para o 1.º dia útil seguinte se este corresponder e terminar num dia não útil? 

Resposta: À contagem dos prazos previsto no Regulamento aplicam-se as regras do artigo 

87.º do Código do Procedimento Administrativo tal como estabelece o artigo 49.º do 

Regulamento.  

- Confirmam o entendimento de que não havendo fase de licitação para novos entrantes, os 

restantes candidatos não entrantes serão notificados disso mesmo? Em caso afirmativo, qual 

o prazo para a referida notificação? 

Resposta: Não se confirma o entendimento, dado que os candidatos são notificados, nos 

termos previstos nos n.os 5 e 7 do artigo 15.º do Regulamento, das datas de início das fases 

de licitação.  

- Confirmam o entendimento de que a notificação a que se refere o n.º 7 só se aplicará se os 

candidatos «novos entrantes» comunicarem, nos termos do n.º 6, que não pretendem 

participar na fase de licitação para novos entrantes? Em caso negativo, a notificação a que 

se refere o n.º 7 também se aplicará caso todos os candidatos novos entrantes forem 

excluídos ou caso nenhum candidato novo entrante apresente candidatura no âmbito do 

presente procedimento? 

Resposta: Confirma-se o entendimento expresso na primeira parte da questão. 

- Não havendo fase de licitação para novos entrantes porque não há candidatos que sejam 

novos entrantes ou porque, de acordo com o previsto no artigo 15.º, n.º 6, os candidatos novos 

entrantes manifestaram intenção de apenas participarem fase de licitação principal, os 

candidatos que não são novos entrantes, são notificados sobre a não existência da fase de 

licitação para novos entrantes? E os candidatos são informados do motivo pelo qual não existe 

fase de licitação para novos entrantes? 

Resposta: Conforme decorre do n.º 7 do artigo 15.º do Regulamento, na ausência de 

candidatos para a fase de licitação para novos entrantes, os candidatos são notificados da 

data de início da fase de licitação principal e não da inexistência da fase de licitação para 

novos entrantes. 
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- Atento o disposto no n.º 1 do Artigo 14.º, confirmam o entendimento de que a decisão de 

admissão ou exclusão das candidaturas será notificada aos candidatos no 7.º dia útil posterior 

à data de apresentação das candidaturas? Em caso negativo, confirmam o entendimento que 

o prazo de 6 dias úteis para a análise das candidaturas (cfr. Artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento) 

não coincide com o prazo de emissão da decisão quanto à admissão ou exclusão das 

mesmas? Em caso afirmativo, qual o prazo de que dispõe o Conselho de Administração da 

ANACOM para proferir a decisão sobre a admissão ou exclusão das candidaturas? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. Nos termos previstos nos artigos 14.º e 15.º do 

Regulamento, a decisão de admissão ou de exclusão de candidaturas deve ser adotada no 

prazo de 6 dias, contado do termo do prazo para apresentação das candidaturas, e 

imediatamente notificada aos candidatos, podendo ocorrer no máximo no dia útil seguinte. 

- Confirmam o entendimento que as condições de acesso à plataforma eletrónica e de 

utilização de meio alternativo, referidas nos artigos n.os 3 e 4 do artigo 17.º e nos n.os 3 e 4 do 

artigo 25.º, incluindo data, hora e local para a realização de ação de formação sobre a 

plataforma eletrónica são comunicadas no mesmo dia a todos os candidatos admitidos quer 

sejam, ou não, novos entrantes? Em caso negativo, tal significa que haverá distinção, 

designadamente do ponto de vista temporal, entre os candidatos «novos entrantes» e os que 

não o sejam? Se sim, qual o lapso temporal que a ANACOM irá considerar entre as datas das 

duas notificações? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento que uma das informações a transmitir aos candidatos, nos 

termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 15.º, são as informações de autenticação a 

que se refere o n.º 5 do artigo 17.º? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. 

- Solicita-se esclarecimento sobre o modo e o momento em que os candidatos manifestam a 

sua opção entre ação de formação presencial e ação de formação remota. 

Resposta: De acordo com o previsto na alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento, é 

à ANACOM que compete notificar os candidatos admitidos sobre o formato das ações de 

formação.  

11. Artigos 15.0 e 24.º: 



26 
 

- Confirmam o entendimento de que decorre do artigo 15.º do presente Regulamento que, 

caso não exista fase de licitação para novos entrantes, a fase de licitação principal não terá 

início antes do 7.º dia seguinte à notificação da data de início da fase de licitação principal. 

Confirma-se este entendimento? Em caso negativo, solicita-se clarificação das situações em 

que, não existindo fase de licitação para novos entrantes, a fase de licitação principal poderá 

ocorrer em menos de 7 dias face à data da notificação da data de início da fase de licitação 

principal. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que a notificação a que se refere o n.º 4 do artigo 24.º sempre 

feita com uma antecedência mínima de 7 dias úteis relativamente à data de início da fase de 

licitação principal? Se sim, confirmam o entendimento de que a fase de licitação principal 

poderá ocorrer depois de 7 dias úteis após a referida notificação mas nunca antes desse 

período? Em caso negativo, qual a antecedência mínima com que será feita a notificação 

prevista no n.º 4 do artigo 24.º face ao início da fase de licitação principal? 

Resposta: Não se confirma esse entendimento. A notificação prevista no n.º 4 do artigo 24.º 

do Regulamento será efetuada com a antecedência adequada face ao início da licitação. 

- Confirmam o entendimento de que a ANACOM irá assegurar, em qualquer caso, um período 

de tempo razoável entre a data de notificação prevista no n.º 4 do artigo 24.º e a data de início 

da fase de licitação principal, de modo a não atribuir uma vantagem ilegítima aos «novos 

entrantes»? 

Resposta: Vide resposta anterior. 

- Solicita-se indicação de quantos dias poderão mediar desde a notificação prevista no artigo 

24.º, n.º 4 e a data de início da fase de licitação principal. 

Resposta: Vide resposta anterior. 

- Confirmam o entendimento de que comunicação referida no art. 24.º, n.º 4 ocorrerá também 

até 60 minutos após o término da fase de novos entrantes (conforme a comunicação do art. 

24.º n.º 1)? Em caso negativo, qual será o intervalo ente o fim da fase de licitação de novos 

entrantes e o envio da comunicação a que se refere o n.º 4 do artigo 24.º? 

Resposta: Vide resposta anterior. 
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- Solicita-se esclarecimento sobre se o intervalo de 7 dias entre a realização da fase de 

licitação para novos entrantes e a fase de licitação principal a que se refere o n.º 7 do artigo 

15.º apenas se aplica quando não há fase de licitação de novos entrantes, ou se se aplicará 

também no caso em que existe fase de licitação para novos entrantes. 

Resposta: Conforme decorre do n.º 7 do artigo 15.º, na ausência de candidatos para a fase 

de licitação para novos entrantes a fase de licitação principal não se realizará antes do sétimo 

dia seguinte ao da notificação. Existindo as duas fases de licitação, a notificação prevista no 

n.º 4 do artigo 24.º será efetuada com a antecedência adequada face ao início da licitação. 

12. Artigo 17.º: 

- Confirmam o entendimento de que os problemas técnicos a que se refere este artigo podem 

ser imputáveis quer à ANACOM quer ao(s) licitante(s), ou seja, a existência de problemas 

técnicos de equipamentos e/ou sistemas de comunicações do licitante permitem a utilização 

do meio alternativo? Em caso afirmativo, confirmam o entendimento de que os candidatos 

deverão comunicar imediatamente a ocorrência de quaisquer problemas, caso em que a 

ANACOM suspenderá imediatamente o leilão? 

Resposta: Não se confirma. A ANACOM esclarece que, nos termos do artigo 25.º do 

Regulamento, não se responsabiliza por problemas técnicos imputáveis aos equipamentos ou 

sistemas de comunicações do licitante. Dependendo do problema e da sua gravidade, o 

Conselho de Administração da ANACOM, nos termos do artigo 4.º, analisará e tomará as 

decisões, sempre no intuito de solucionar o mais rápido possível a situação, de modo a 

permitir o decurso normal do leilão, defendendo deste modo os interesses de todos os 

licitantes. Relembre-se que nesta linha foi decidida a possibilidade de utilizar meios 

alternativos caso ocorra um problema técnico com o funcionamento da plataforma, que 

respeitem as regras estabelecidas para o leilão. 

- Solicita-se esclarecimento sobre o procedimento que deve ser observado na utilização do 

meio alternativo de comunicação referido no n.º 5 do presente Artigo 25.º. O recurso a meios 

alternativos poderá ser ativado pela ANACOM, bem como pelos licitantes? Solicita-se, ainda, 

esclarecimento sobre se será necessária alguma formalidade, designadamente, quanto ao 

reporte de falha, quer por parte da ANACOM quer por parte dos candidatos. 

Resposta: Vide resposta anterior. A ação de formação a realizar pela ANACOM destina-se 

designadamente a transmitir os procedimentos operacionais relativos à utilização do meio 

alternativo de comunicação, em caso de falha técnica da plataforma. 
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- Solicita-se esclarecimento sobre qual o procedimento a adotar pelos candidatos caso 

tenham necessidade de recorrer ao meio alternativo de licitação. 

Resposta: Vide resposta anterior. 

13. Artigo 19.º: 

- Confirmam o entendimento de que as rondas decorrem nos dias úteis previamente fixados 

e notificados pela ANACOM aos candidatos admitidos à fase de licitação? E que, por 

conseguinte, o aviso previsto no n.º 2 terá por referência cada um desses dias previamente 

fixados e notificados pela ANACOM? 

Resposta: Em conformidade com os n.os 5 e 7 do artigo 15.º do Regulamento, os candidatos 

são notificados da data de início da fase de licitação principal, ou seja, são notificados apenas 

da data da primeira ronda. Nos termos dos n.os 2 e 6 do artigo 19.º do Regulamento, os 

licitantes são avisados do início de cada uma das rondas. 

- Confirmam o entendimento de que a fase de licitação para novos entrantes não decorrerá 

durante os dias 21 a 25 de dezembro, considerando o período de Natal e as expectáveis 

limitações de circulação nas referidas datas, que que poderão aplicar-se não apenas em 

Portugal mas também na entrada e saída do território nacional? Confirmam, ainda, o 

entendimento de que mesmo que tais restrições não venham a ser aplicadas pelo Governo 

Português, a ANACOM, em consideração às diretrizes da Direção Geral de Saúde, não fará 

decorrer a fase de licitação dentro do referido período de 21 a 25 de dezembro? 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

Relevam-se, em todo o caso, as competências cometidas ao Conselho de Administração da 

ANACOM previstas no artigo 4.º do Regulamento. 

14. Artigo 25.º: 

- Confirmam o entendimento de que os problemas técnicos a que se refere este artigo podem 

ser imputáveis quer à ANACOM quer ao(s) licitante(s), ou seja, a existência de problemas 

técnicos de equipamentos e/ou sistemas de comunicações do licitante permitem a utilização 

do meio alternativo? Em caso afirmativo, confirmam o entendimento de que os candidatos 

deverão comunicar imediatamente a ocorrência de quaisquer problemas, caso em que a 

ANACOM suspenderá imediatamente o leilão? 



29 
 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12. 

- Confirmam o entendimento de que serão relevados manifestos lapsos de escrita dos 

candidatos no momento da licitação? Em caso afirmativo, deverão os candidatos comunicá-

lo à ANACOM através de declaração a submeter na plataforma eletrónica ou a referida 

plataforma estará preparada para a comunicação imediata de tais lapsos? 

Resposta: A plataforma eletrónica suporta a execução do leilão nos termos previstos do 

Regulamento. A ANACOM irá realizar ações de formação visando a apresentação da 

plataforma e do meio alternativo. 

Sem prejuízo, esclarece-se desde já que a submissão de licitações na plataforma não envolve 

a faculdade de escrita. 

- Solicita-se esclarecimento sobre o procedimento que deve ser observado na utilização do 

meio alternativo de comunicação referido no n.º 5 do presente Artigo 25.º. O recurso a meios 

alternativos poderá ser ativado pela ANACOM, bem como pelos licitantes? Solicita-se, ainda, 

esclarecimento sobre se será necessária alguma formalidade, designadamente, quanto ao 

reporte de falha, quer por parte da ANACOM quer por parte dos candidatos. 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto12. 

- Solicita-se esclarecimento sobre qual o procedimento a adotar pelos candidatos caso 

tenham necessidade de recorrer ao meio alternativo de licitação. 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12. 

- Solicita-se esclarecimento de que a informação de autenticação solicitada aos candidatos é 

exclusivamente a que se refere o n.º 4 do artigo 17.º. Solicita-se, ainda, esclarecimento sobre 

se será necessária alguma preparação prévia por parte dos candidatos licitantes 

designadamente do ponto de vista de disponibilidade de algum software específico. 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12. Conforme referido no n.º 5 (e não n.º 4) 

dos artigos 17.º e 25.º do Regulamento, o licitante deverá fornecer a informação de 

autenticação que lhe for solicitada para o efeito, a qual será previamente disponibilizada pela 

ANACOM. 

- Solicita-se esclarecimento sobre qual o mecanismo ou propriedade da plataforma que 

garante que o Leilão se suspende imediatamente perante um problema técnico no caso de o 
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mesmo ser imputável à ANACOM. Solicita-se, ainda, esclarecimento sobre as situações em 

que o problema técnico for de um dos candidatos. 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12. 

- Solicitam-se os seguintes esclarecimentos relativos à plataforma eletrónica referida no Artigo 

25.º, n.º 3: 

• Ações de formação, testes e simulação: 

. As ações de formação irão incluir uma simulação do leilão?  

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Será possível algum tipo de teste antes da ação de formação? Se sim, em que 

condições?  

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Quem poderá estar presente em representação dos operadores? 

Resposta: As pessoas indicadas na declaração prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 

13.º do Regulamento, designadas especificamente para apresentar licitações em 

nome e representação do licitante. 

. A realização das ações presenciais terá lugar nas instalações da ANACOM? 

Resposta: Nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento, as ações 

de formação podem ser presenciais, sendo nesse caso realizadas no edifício sede 

da ANACOM. 

. Qual a duração prevista da ação? 

Resposta: Não está fixada uma duração específica. As ações de formação terão a 

duração adequada para a apresentação da plataforma e do meio alternativo, bem 

como para esclarecimento das questões que sejam colocadas pelos licitantes. 

. Sendo indispensável a realização de sessões de simulação end-to-end de forma a 

garantir o adequado funcionamento em ambiente de leilão real, como serão 

organizadas estas sessões? Nomeadamente, que duração terão estas sessões, que 

suporte técnico estará disponível para realizar eventuais ajustamentos com as equipas 



31 
 

técnicas dos licitantes, e quais serão os critérios para considerar que o sistema como 

um todo se encontra pronto para início do leilão?  

Resposta: Vide respostas à segunda questão do ponto 14 e à questão anterior. 

• Documentação e suporte à plataforma: 

. A que documentação detalhada adicional relativa à plataforma (por exemplo, manuais 

e especificações) terão os candidatos acesso e em que prazo? 

Resposta: Os licitantes terão ao seu dispor o manual relativo à plataforma, o qual 

será remetido em anexo à notificação do Conselho de Administração da ANACOM 

prevista no artigo 15.º do Regulamento. 

. Pretende obter-se esclarecimentos sobre se e quando estarão disponíveis 

screenshots dos ecrãs da plataforma, nomeadamente relativos à: "Submissão de 

ofertas", "Consulta de Rondas", "Licitações (Histórico)", "Divulgação de Resultados" 

"Fase Consignação"; 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

. Estará disponível suporte técnico à plataforma por parte da ANACOM? Em caso 

afirmativo, de que forma, e que serviço garantirá esse apoio, antes e durante a fase 

de licitação? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Qual o tempo de resposta desse eventual serviço de suporte técnico? É esse tempo 

de resposta garantido? Em caso de não prestação de suporte técnico que tenha 

impacto na capacidade de um determinado licitante efetuar licitações, o leilão será 

suspenso? 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12. Quanto à última questão, trata-se de 

matéria sujeita a análise e decisão casuística do Conselho de Administração da 

ANACOM, no exercício das competências que lhe estão cometidas pelo artigo 4.º do 

Regulamento. 

• Acesso à plataforma: 
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. É possível um licitante instalar vários clientes da plataforma, de forma a criar 

redundância entre equipamentos? 

Resposta: A plataforma apresenta suporte para computadores e dispositivos móveis 

recorrendo a web browsers, não sendo necessário instalar qualquer aplicação 

específica para suporte e acesso à mesma. 

. De forma a garantir redundância e prevenir falhas, é possível um licitante estar 

conectado em vários clientes (em PCs distintos) em simultâneo? Se sim, com as 

mesmas credenciais ou distintas? 

Resposta: Em conformidade com o previsto no artigo 13.º do Regulamento, o candidato 

deverá identificar até seis representantes legais para apresentar licitações em seu 

nome e representação, aos quais serão fornecidos os respetivos elementos de 

autenticação.  

• Integridade da informação: 

. Qual o nível de integridade da informação que a ferramenta garante, no caso de 

ocorrer uma falha aplicacional ou de máquina ou ainda de rede? Por exemplo, que 

informação fica residente localmente na máquina do operador e será automaticamente 

submetida quando a máquina ou a ligação é retomada? Quais os mecanismos de 

recuperação previstos?  

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Em caso de falha do software cliente, qual o procedimento de fallback? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. A ANACOM já deu indicação dos meios alternativos para a submissão de licitações 

pelos licitantes em caso de falha. É, no entanto, necessário obter detalhes sobre esses 

meios alternativos: números de telefone, protocolo, condições de utilização, incluindo 

janela temporal e/ou limites de ativação, designadamente face ao fecho da ronda, etc. 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12. 

. Existem e, em caso afirmativo, quais os meios alternativos de comunicação dos 

resultados das rondas aos licitantes, caso o software cliente entre em falha? Serão os 

mesmos que os referidos no ponto anterior? A este propósito salienta-se que a 
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informação relativa aos resultados das rondas poderá ser extensa o que poderá 

condicionar os meios alternativos viáveis para a sua comunicação. 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12. 

• Acesso à informação: 

. O histórico do leilão fica residente na plataforma? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Caso não esteja residente, os licitantes têm acesso ao servidor fora das horas do 

leilão? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. O software cliente irá registar (efetuar logging) todas as ações efetuadas? Em caso de 

falha aplicacional do software cliente, como poderá o licitante demonstrar a ocorrência 

desta falha? 

Resposta: Vide respostas às questões do ponto 12 e segunda questão do ponto 14. 

• Resultado das rondas: 

. Existirá uma forma de fazer download agregado dos resultados de uma ronda num 

ficheiro de output? Este ponto é fundamental para as análises que os licitantes terão 

que efetuar no decorrer do leilão, sendo que a sua não existência terá um forte impacto 

negativo, nomeadamente ao potenciar erros na cópia manual dos dados do software 

cliente para o software de análise do licitante. 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Existirá uma forma de fazer download agregado dos resultados acumulados do 

licitante desde o início do leilão? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Pretende-se obter clarificação sobre o modo sobre como será feita a identificação dos 

blocos que não tiveram atividade, uma vez que a informação disponibilizada não é 

clara. 
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Resposta: A informação transmitida aos licitantes previamente ao início de cada ronda, nos 

termos do n.º 7 do artigo 27.º, inclui os preços dos lotes, os quais não tendo variado 

face à ronda anterior significa que não foram objeto de licitação ou têm associada uma 

melhor oferta que não se alterou. 

. Assumindo que será disponibilizado o ficheiro de output referido no ponto anterior, 

como será isso refletido? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14.  

• Submissão de licitações: 

. De que forma será confirmada (acknowledge) a submissão com sucesso de uma 

licitação? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. De que forma será confirmada (acknowledge) a submissão com sucesso de uma 

dispensa? Para além das funcionalidades de download de informação, a ferramenta 

irá permitir a impressão dos resultados e a impressão das licitações submetidas? Este 

ponto reveste importância para efeitos de arquivamento e registo do lado de cada 

licitante. 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. As dispensas não são 

submetidas, as dispensas consideram-se ativadas quando o licitante não submete 

qualquer licitação, e por esse facto, perde pontos de elegibilidade para a ronda 

seguinte. 

• Fecho da ronda: 

. Os licitantes terão que "submeter" e "confirmar" as licitações antes do fecho da ronda 

ou terão apenas de submeter as licitações? Poderão eventualmente existir alguns 

segundos de diferença entre estas duas operações. 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

• Mensagens, comunicação e segurança da informação: 

. Como se irá processar a comunicação entre a ANACOM e os licitantes, para além da 

informação de resultados de rondas e a submissão de licitações? 
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Resposta: Nas fases de licitação a comunicação só se realiza através da plataforma 

eletrónica e do meio alternativo, nos termos especificamente previstos no 

Regulamento. A plataforma não contempla a funcionalidade de comunicação 

bidirecional. 

. Estará disponível um histórico de mensagens? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. Qual o tempo de resposta a uma pergunta feita pelo licitante? 

Resposta: Nas fases de licitação a comunicação só se realiza através da plataforma 

eletrónica e do meio alternativo, nos termos especificamente previstos no 

Regulamento. A plataforma não contempla a funcionalidade de comunicação 

bidirecional. 

. Como é dada a confirmação do recebimento da mensagem enviada pelo licitante? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

. Quais os detalhes dos mecanismos que garantem a segurança das ligações? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

. O software cliente permite saber, a qualquer momento, se a comunicação está a ser 

efetuada em canal seguro (SSL)? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14.  

. Do lado do software cliente, será necessária a instalação autónoma de um certificado 

ou já vem incluído no pacote de instalação do software cliente? 

Resposta: A plataforma apresenta suporte para computadores e dispositivos móveis 

recorrendo a web browsers, não sendo necessário instalar qualquer aplicação 

específica para suporte e acesso à mesma. 

. Como poderá o licitante validar a autenticidade do certificado? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior.  

15. Artigo 26.º: 
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- Confirmam o entendimento de que antes da 1.a ronda, os candidatos serão notificados da 

data de início da mesma, e, bem assim, quais os lotes das categorias B e D que ainda se 

encontram disponíveis? Se sim, com que antecedência serão os candidatos notificados de 

ambas as informações? 

Resposta: Confirma-se o entendimento em relação à primeira questão. Em relação à 

segunda questão, a notificação prevista no n.º 4 do artigo 24.º do Regulamento será efetuada 

com a antecedência adequada.  

16. Artigo 27.º: 

- Confirmam o entendimento de que a faculdade de o Conselho de Administração da 

ANACOM aumentar a duração da ronda pode ser espoletada por falhas na plataforma 

eletrónica ocorridas tanto do lado da ANACOM, como do lado do(s) licitante(s).? Se sim, como 

é que os licitantes serão avisados da ocorrência de falhas? 

Resposta: O artigo 27.º do Regulamento prevê que o Conselho de Administração da 

ANACOM pode aumentar a duração de uma ronda em caso de falha na plataforma. Em 

relação aos procedimentos, vide resposta às questões do ponto 12. 

- Confirma-se o entendimento de que a disponibilização da informação indicada no n.º 7 (que 

inclui os resultados da ronda n-l) é efetuada com uma antecedência mínima de 15 minutos 

relativamente ao início da ronda n (prazo referido no n.º 2 do mesmo artigo relativo ao prazo 

de notificação do início da ronda seguinte)? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

17. Artigo 28.º: 

- Confirmam o entendimento de que as normas dos n.os 2 e 3 são contraditórias entre si? Se 

sim, a ativação das duas dispensas admitidas determina, ou não, a perda de pontos de 

elegibilidade? 

Resposta: Não se confirma, uma vez que o n.º 2 do artigo 28.º define as situações em que 

as dispensas são ativadas e o n.º 3 do mesmo artigo determina a consequência dessa 

ativação. Assim, as dispensas só são ativadas quando o licitante não submete qualquer 

licitação numa dada ronda, e por esse facto, perde pontos de elegibilidade para a ronda 

seguinte. Nestas situações, sendo ativada uma dispensa, tal significa que não há perda de 

pontos de elegibilidade. 
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- Confirmam o entendimento de que as dispensas apenas serão ativadas automaticamente 

pela plataforma se reunidas cumulativamente as seguintes situações: (i) o licitante não 

submeta licitações nessa mesma ronda; (ii) o licitante não tenha ainda ativado a totalidade 

das dispensas de que dispõe (e que corresponde a 2); (iii) a não submissão da licitação 

implicaria a perda de pontos de elegibilidade do licitante para a ronda seguinte? Se sim, 

confirmam o entendimento de que caso se verifiquem cumulativamente as referidas situações, 

e houver lugar a ativação automática de dispensa pela plataforma, não há perda de pontos 

de elegibilidade para a ronda seguinte?  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

E, se sim, confirmam, ainda, os seguintes entendimentos: 

a) Caso as condições (i) e (ii) não se verifiquem, aplicar-se-á o previsto no ponto 11 do 

Artigo 26.º? 

Resposta: Se a questão colocada significa apenas que o licitante submeteu uma 

licitação, então aplica-se o disposto no n.º 11 do artigo 26.º do Regulamento. 

b) Caso a condição (iii) não se verifique, o licitante não ativará a dispensa e, 

consequentemente, não perderá pontos de elegibilidade.  

Resposta: Se o licitante numa dada ronda já detiver melhores ofertas que cumpram com 

os pontos de elegibilidade requeridos para o nível de atividade dessa mesma ronda, então 

não perde pontos de elegibilidade para a ronda seguinte. Nesse caso, a dispensa não 

será ativada. 

18. Artigo 29.º: 

- Confirmam o entendimento de que apenas na ronda inicial a ANACOM optará por reiniciar 

a fase de licitação, caso em que em todas as demais rondas se aplicará a regra constante 

dos n.ºs 4 e 5 do Artigo 17.º? 

Resposta: No pressuposto que se pretendia referir os n.os 4 e 5 do artigo 25.º do 

Regulamento, confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que a fase de licitação principal não decorrerá durante os dias 

21 a 25 de dezembro, considerando o período de Natal e as expectáveis limitações de 

circulação nas referidas datas? Confirmam, ainda, o entendimento de que mesmo que tais 

restrições não venham a ser aplicadas pelo Governo Português, a ANACOM, em 
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consideração às diretrizes da Direção Geral de Saúde, não fará decorrer a fase de licitação 

principal dentro do referido período de 21 a 25 de dezembro? 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

Relevam-se, em todo o caso, as competências cometidas ao Conselho de Administração da 

ANACOM previstas no artigo 4.º do Regulamento. 

- Confirmam o entendimento de que a faculdade de o Conselho de Administração da 

ANACOM aumentar a duração da ronda pode ser espoletada por falhas na plataforma 

eletrónica ocorridas tanto do lado da ANACOM, como do lado do(s) licitante(s)? Se sim, como 

é que os licitantes serão avisados da ocorrência de falhas e no caso das falhas serem do lado 

dos licitantes como é que este deverão solicitar o aumento da duração da ronda? 

Resposta: Vide resposta às questões do ponto 12 e e à primeira questão do ponto 16. 

- Confirmam o entendimento de que a plataforma eletrónica disponibilizará as ferramentas 

necessárias à submissão da licitação sem necessidade de submissão de qualquer documento 

nesse sentido? Em caso afirmativo, confirmam o entendimento de que a referida plataforma 

permitirá a correção de manifestos lapsos de escrita, nomeadamente, na apresentação dos 

valores de licitação? Caso a referida plataforma não dispor de uma ferramenta para esse 

efeito, deverão os candidatos submeter uma declaração escrita nesse sentido? 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. 

19. Artigo 30.º: 

- Confirmam o entendimento de que relativamente aos lotes que não tenham sido objeto de 

licitação, o Conselho de Administração poderá determinar a perda da caução, nos termos do 

disposto nos n.os 3 e 5 do Artigo 29.º? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. É o incumprimento de efetuar uma licitação na 

primeira ronda (em conformidade com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 29.º) que determina 

a perda da caução, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 29.º do Regulamento. 

Relativamente às rondas seguintes, nota-se ainda que, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 30.º, a caução é declarada perdida a favor da ANACOM caso os licitantes desistentes 

sejam detentores de melhores ofertas.  
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- Confirmam o entendimento de que a plataforma eletrónica disponibiliza um formulário próprio 

para comunicar a desistência por um candidato, não havendo necessidade de submeter um 

documento próprio para o efeito? 

Resposta: A desistência é acionável através de uma funcionalidade disponibilizada pela 

plataforma. 

- Confirmam o entendimento de que, em caso de desistência de novos entrantes na fase de 

licitação principal, os lotes que tenham sido ganhos por estes na fase de licitação para novos 

entrantes ficarão disponíveis para licitação pelos demais candidatos (sejam, ou não, novos 

entrantes) na ronda seguinte aos preços definidos pelo Conselho de Administração da 

ANACOM, os quais não podem ser inferiores aos respetivos preços de reserva? Em caso 

negativo, qual será o procedimento a adotar pela ANACOM relativamente a tais lotes? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. Nos termos do n.º 5 do artigo 30.º do 

Regulamento os lotes que tenham sido ganhos na fase de licitação para novos entrantes 

são perdidos, deixando de integrar o leilão. 

- Confirmam o entendimento de que apenas na ronda inicial a ANACOM optará por reiniciar 

a fase de licitação, caso em que nas demais rondas se aplicará a regra constante dos n.os 4 e 

5 do Artigo 17.º? 

Resposta: No pressuposto que se pretendia referir os n.os 4 e 5 do artigo 25.º do 

Regulamento, confirma-se o entendimento. 

- Confirmam o entendimento de que a plataforma irá assegurar um mecanismo que 

impossibilite a submissão de licitações em violação dos valores fixados nos n.os 2 e 3? Em 

caso afirmativo, confirmam o entendimento de que o mecanismo previsto no n.º 5 apenas se 

aplicará se não for apresentada qualquer licitação? Em caso negativo, solicita-se 

esclarecimento sobre as situações a que se poderá aplicar o disposto no n.º 5. 

Resposta: Vide resposta à segunda questão do ponto 14. No pressuposto de que se 

pretendia referir os n.os 2 e 3 do artigo 29.º do Regulamento, confirma-se o entendimento 

que o n.º 5 do mesmo artigo só se aplica quando na primeira ronda não é submetida uma 

licitação. 

20. Artigo 31.º: 
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- Solicita-se esclarecimento sobre se os candidatos licitantes terão oportunidade de auditar o 

procedimento de escolha aleatória implementado pela plataforma eletrónica e os respetivos 

resultados, designadamente após a conclusão da fase de licitação. 

Resposta: Na conclusão do leilão será disponibilizada toda a informação necessária para 

que os participantes possam aferir da transparência de todo o processo. 

21. Artigo 35.º: 

- Confirmam o entendimento de que não será realizada a sessão a que se refere o n.º 5 do 

presente Artigo 35.º, sem que se tenham sido decididas todas as reclamações apresentadas 

quanto à ordenação dos licitantes vencedores? Se sim, confirmam o entendimento de que os 

licitantes terão, no mínimo, um prazo de 24h após a notificação da ordenação para apresentar 

a respetiva reclamação? 

Resposta: A sessão prevista no n.º 5 do artigo 35.º realizar-se-á no prazo máximo de 48 

horas após a ordenação dos licitantes, sem prejuízo das competências da ANACOM ao 

abrigo do artigo 4.º do Regulamento. 

- Solicita-se esclarecimento sobre com que antecedência, dentro do prazo de 48 horas 

referidas no número 5, será efetuada a notificação da data e da hora da sessão presencial a 

que se refere a notificação prevista no n.º 7. 

Resposta: A notificação prevista no n.º 7 do artigo 35.º do Regulamento será efetuada com 

a antecedência adequada. 

22. Artigo 36.º: 

- Confirmam o entendimento de que apenas os candidatos admitidos serão notificados do 

projeto de relatório? Em caso negativo, tal significa que todos os candidatos, tenham ou não 

participado na fase de licitação, serão notificados do referido projeto? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. De acordo com o artigo 36.º do Regulamento, 

o projeto de relatório do leilão será submetido a audiência prévia dos candidatos e licitantes. 

23. Artigo 37.º: 

- Confirmam o entendimento de que a decisão sobre a atribuição dos direitos de utilização de 

frequências, bem como o relatório final do leilão e o relatório da audiência prévia serão 

notificados a todos os candidatos, incluindo o que forem excluídos. Em caso negativo, 
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confirmam o entendimento de que apenas serão notificados os candidatos admitidos à fase 

de licitação? 

Resposta: Em conformidade com o procedimento de audiência prévia, e na sequência do 

referido na resposta à questão anterior, todos os interessados, incluindo os candidatos 

excluídos, serão notificados da aprovação do relatório final do leilão e respetiva decisão de 

atribuição dos direitos de utilização de frequências. 

24. Artigo 39.º: 

Solicitam-se os seguintes esclarecimentos a propósito da compensação que é prevista no n.º 

6 do presente Artigo 39.º: 

- Qual o procedimento que o operador deverá adotar para solicitar tal compensação? 

Resposta: Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 39.º do Regulamento, podem ser 

atribuídas compensações destinadas a cobrir, no todo ou em parte, eventuais custos 

associados às alterações decorrentes da decisão referida no n.º 1 deste artigo, nos termos 

do regime previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho.  

- Todos os operadores envolvidos na alteração da consignação das frequências serão 

obrigatoriamente notificados? Se sim, como? 

Resposta: Vide resposta anterior.  

- Qual é o processo de decisão sobre a atribuição de compensação, o seu montante e os 

prazos aplicáveis? 

Resposta: Vide resposta à primeira questão do ponto 24. 

- Que tipo de informação deverão guardar os operadores sobre o processo de alteração da 

consignação? 

Resposta: Vide resposta à primeira questão do ponto 24. 

- Que entidade suportará/liquidará as compensações e em que prazo? 

Resposta: Vide resposta à primeira questão do ponto 24. 

25. Artigo 42.º: 
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- Confirmam o entendimento de que as obrigações de cobertura previstas no artigo 42.º podem 

ser cumpridas com recurso a qualquer faixa de frequências consignada no âmbito do presente 

leilão ou consignada até à data de entrada em vigor do leilão, independentemente de se 

verificarem no futuro alterações de consignação, nomeadamente para permitir maximização 

de contiguidade?  

Resposta: Confirma-se o entendimento.  

- Solicita-se esclarecimento sobre se as obrigações de cobertura em termos de autoestradas, 

itinerários rodoviários do país, itinerários ferroviários e das redes de metropolitano se limitam 

às obrigações de cobertura as autoestradas, os itinerários rodoviários, os itinerários 

ferroviários e as redes de metropolitano de Lisboa, do Porto e do Sul do Tejo na extensão em 

funcionamento à data de entrada em vigor do regulamento. 

Resposta: As obrigações de cobertura são as previstas no artigo 42.º, sendo que o Anexo 

7 do Regulamento contém a listagem detalhada das rodovias e ferrovias que integram esta 

obrigação. Conforme referido no relatório da consulta pública sobre o projeto de 

Regulamento, a obrigação de cobertura relativas às vias rodoviárias, ferroviárias e redes 

metropolitanas não é uma obrigação evolutiva mas centrada nos traçados existentes à data 

de publicação do Regulamento. 

- Solicita-se esclarecimento sobre se as obrigações de cobertura em termos de autoestradas, 

itinerários rodoviários do país, itinerários ferroviários e das redes de metropolitano se limitam 

às infraestruturas, autoestradas e estações de metropolitano existentes à data da aprovação 

do Regulamento. 

Resposta: Não se alcança o sentido da questão. Em todo o caso, vide resposta anterior.  

26. Artigo 45.º: 

- Solicita-se esclarecimento de que uma entidade que detém previamente ou adquira no leilão 

50 MHz na faixa dos 3,6 GHz, incluindo do espectro correspondente às categorias H e I, é ou 

não beneficiária das obrigações de acesso previstas no presente. 

Resposta: Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 45.º do 

Regulamento, beneficiam do acesso previsto nesta alínea terceiros que à data de entrada 

em vigor do Regulamento não detenham direitos de utilização de frequências nas faixas 

designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestre e que no termo do leilão 

passem a deter direitos de utilização de frequências.  
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- Solicita-se confirmação de que uma entidade que detenha previamente ao leilão e/ou adquira 

mais de 50 MHz no leilão, mesmo que correspondam ao espectro das categorias H e I, não 

são beneficiárias das obrigações de acesso previstas no artigo 45.º. 

Resposta: Vide resposta anterior.  

PEDIDO IV. 

A. Fase de qualificação 

I. Do n.º 2 do artigo 12.º e do proémio do n.º 1 do artigo 13.º, ambos do Regulamento 

resulta que o pedido de candidatura e os documentos que instruem o pedido de 

candidatura devem ser apresentados em envelopes autónomos. 

1.1. É nosso entendimento que os envelopes devem ter o formato 

C41(https://www.tamanhosdepapel.com/c-tamanhos-envelope.htm), por forma a poderem acomodar folhas A4. 

1.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Os envelopes têm de acomodar o respetivo conteúdo, não estando fixado um 

formato específico para o efeito. 

II. Do n.º 2 do artigo 12.º e do proémio do n.º 1 do artigo 13.º, ambos, do Regulamento 

resulta que o pedido de candidatura e os documentos que instruem o pedido de 

candidatura devem ser apresentados em envelopes fechados. 

2.1. É nosso entendimento que o envelope não tem que ser selado ou lacrado, bastando, 

como é prática na Contratação Pública (cfr. n.º 6 do artigo 170.º do Código dos Contratos 

Públicos), que seja fechado com o fecho adesivo do próprio envelope. 

2.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

III. Do n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, resulta, ainda, que o envelope deve ser “(…) 

dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, no qual deve 

constar a referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que permitam 

identificar o candidato.”. 

3.1. É nosso entendimento que o candidato apenas pode escrever no envelope, na parte 

frontal (sem aba), a identificação do destinatário – Presidente do Conselho de Administração 
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da ANACOM – e o texto “Candidatura ao Leilão para a Atribuição de Direitos de Utilização de 

Frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz”. 

3.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Confirma-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º, o envelope fechado deve ser 

dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e conter apenas a 

referência à candidatura ao leilão, podendo ser usada a designação completa do leilão, 

conforme indicado, ou apenas uma designação abreviada, sem outros elementos que 

permitam identificar o candidato. 

IV. Do n.º 1 do artigo 12.º e das als. a) e f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento resulta 

que as assinaturas apostas nas declarações nessas normas referidas devem estar 

reconhecidas na qualidade. 

4.1. É nosso entendimento que só os referidos documentos é que devem respeitar tal 

requisito, não necessitando os demais referidos no Regulamento de assinaturas 

reconhecidas na qualidade. 

4.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

V. Do n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, resulta, ainda, que o envelope não deve 

incluir quaisquer elementos que permitam identificar o candidato. 

5.1. É nosso entendimento que apenas a utilização de envelopes opacos2 (Conforme resulta do n.º 

6 do artigo 170.º do Código dos Contratos Públicos), combinada com a ausência de elementos de 

identificação do candidato na parte exterior do envelope, asseguram a total confidencialidade 

do conteúdo e, bem assim, garantem que não existe qualquer possibilidade de se identificar 

o candidato. Entendemos, assim, que o envelope deve ser opaco. 

5.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Fica ao critério do candidato decidir a melhor forma de garantir o cumprimento da 

exigência em causa. 

5.1.2. Caso o nosso entendimento se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. nos 

esclareça se o envelope deverá ser em plástico ou em papel (e.g. branco por fora e preto por 

dentro). 
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Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

VI. Quanto ao pedido de candidatura propriamente dito, é nosso entendimento que, 

atento o disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento, em termos de conteúdo, 

deverá observar o disposto no draft abaixo: 

6.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do 

pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento. 

VII. Do proémio do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento resulta que os documentos que 

instruem o pedido de candidatura devem ser apresentados num envelope autónomo 

do envelope do pedido de candidatura, sendo a referida disposição omissa quanto ao 

destinatário do envelope e, bem assim, quanto à necessidade de ser incluída a 

referência à candidatura ao leilão. 

7.1. É nosso entendimento que, tal como resulta do n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, os 

candidatos devem apresentar os documentos que instruem o pedido de candidatura num 

envelope fechado dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e com 

a seguinte menção: “Candidatura ao Leilão para a Atribuição de Direitos de Utilização de 

Frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz – 

segundo envelope”. 

7.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: O pedido de candidatura deve ser apresentado em envelope fechado e autónomo, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, sendo dirigido ao Presidente 

do Conselho de Administração da ANACOM e contendo a referência à candidatura ao leilão, 

sem outros elementos que permitam identificar o candidato. Os documentos que instruem o 

pedido devem ser apresentados em envelope fechado e autónomo do que contém o pedido 

de candidatura, tal como se estabelece expressamente no n.º 1 do artigo 13.º. Este envelope 

deve conter as mesmas referências que são apostas no envelope a que se refere o n.º 2 do 

artigo 12.º. 

Caso assim o entendam, os candidatos podem colocar ambos os envelopes dentro de um 

terceiro envelope, o qual deve, contudo, respeitar o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 

Regulamento, sendo dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e 
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contendo a referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que permitam identificar 

o candidato.    

7.1.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto e o envelope que contém os 

documentos que instruem o pedido de candidatura tenha, ao abrigo do proémio do n.º 1 do 

artigo 13.º do Regulamento, que ser apresentado sem qualquer destinatário ou menção à 

candidatura ao leilão, tornar-se-á necessário que V. Exa. nos esclareça se o referido envelope 

em branco3 (Em branco significa sem nada escrito.) e o envelope que contém o pedido de candidatura 

(cfr. n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento) serão, por sua vez, encerrados em envelope 

fechado em cujo rosto se identificará o destinatário – Presidente do Conselho de 

Administração da ANACOM – e “Candidatura ao Leilão para a Atribuição de Direitos de 

Utilização de Frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz 

e 3,6 GHz”. 

Resposta: Vide respostas aos pontos 7.1.1e 3.1.1. 

7.1.3. Caso o entendimento vertido no ponto 6.1.1. supra não esteja correto, agradecemos 

que V. Exa. nos indique como deveremos proceder. 

Resposta: No pressuposto que se trata do ponto 7.1.1., vide resposta a esse ponto. 

7.2. Quanto ao conteúdo da declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º do 

Regulamento, muito agradecemos que V. Exa. confirme se, em termos de conteúdo, a 

declaração a apresentar deverá observar o disposto no draft abaixo: 

Resposta: Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do 

pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento. 

VIII. Resulta do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento que “Os interessados podem 

solicitar esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas surgidas na interpretação de 

quaisquer documentos conformadores do processo de leilão, dentro do prazo de 

apresentação das candidaturas e até ao oitavo dia após o início deste prazo.”. 

8.1. É nosso entendimento que, atendendo ao disposto no artigo 49.º do Regulamento, os 

candidatos podem solicitar esclarecimentos sobre o Regulamento (e.g. fase de candidaturas) 

até às 23:59 (GMT), inclusive, do oitavo dia útil do prazo fixado para a apresentação de 

candidaturas, ou seja, até às 23:59 (GMT), inclusive, do dia 18 de novembro de 2020, sem 

prejuízo de suspensão do procedimento que venha a ser decretada. 
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8.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

IX. Resulta do n.º 4 do artigo 11.º do Regulamento que a ANACOM procederá à 

divulgação, no seu sítio na Internet (www.anacom.pt), do teor dos pedidos e dos 

esclarecimentos prestados. 

Tal disposição é, no entanto, omissa quanto ao prazo da referida divulgação. 

9.1. Importa, assim, questionar em que prazo serão divulgados, pelo regulador, no seu sítio 

na Internet os esclarecimentos prestados. 

Resposta: A divulgação será feita tão breve quanto possível. 

9.2. É nosso entendimento que, por razões de transparência e de igualdade, a divulgação 

dos esclarecimentos prestados pelo regulador, no seu sítio na Internet, deverá ocorrer em 

simultâneo com a resposta a prestar ao interessado que solicitou o pedido de 

esclarecimentos. 

9.2.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Vide resposta à questão 9.1. 

X. Resulta do n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento que “Os pedidos de candidatura 

devem ser entregues no serviço de atendimento ao público da sede da ANACOM, 

contra recibo comprovativo da entrega, nos dias úteis entre as 9 e as 16 horas.”. 

10.1. É nosso entendimento que o recibo comprovativo de entrega do pedido de candidatura 

registará a receção da candidatura com referência à respetiva data e hora e será 

disponibilizado pela ANACOM (e.g. em suporte papel), pelo que não será necessário ao 

candidato disponibilizar qualquer suporte físico para o efeito (e.g. livro de protocolo). 

10.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

XI. O artigo 13.º do Regulamento não é preciso quanto ao prazo e ao local em que o 

candidato deverá entregar o envelope com os documentos que instruem o pedido de 

candidatura. 
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11.1. É nosso entendimento que o envelope com os documentos e elementos que instruem 

o pedido de candidatura deverá ser entregue: 

(a) até às 16:00 (GMT) do dia 27 de novembro de 2020, sem prejuízo da suspensão do 

procedimento que venha a ser decretada; 

(b) no serviço de atendimento ao público da sede da ANACOM, sita na Avenida José Malhoa, 

12, 1099-017 Lisboa, contra recibo comprovativo da entrega a disponibilizar pelo regulador. 

11.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento.  

XII. Da alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento resulta que o candidato terá que 

disponibilizar o código de acesso à certidão permanente. 

Sucede que a referida disposição é omissa quanto ao tipo de certidão permanente de registo 

comercial solicitada pela ANACOM, para efeitos de qualificação, sendo que, neste âmbito, 

existem dois tipos de certidões (4: Cfr. informação disponível para consulta no sítio Justiça.Gov.pt 

https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-certidaopermanente- comercial): 

(i) certidão permanente de registo; e 

(ii) certidão permanente de registo e de documentos que lhes serviram de base. 

12.1. É nosso entendimento que a ANACOM solicita, para efeitos de qualificação, a certidão 

permanente de registo descrita em (i) supra. 

12.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se que o Regulamento apenas exige a indicação do código de acesso 

à certidão permanente de registo descrita em (i) supra.  

12.2. É nosso entendimento que o código de acesso à certidão permanente poderá ser 

disponibilizado pelo candidato mediante declaração dos seus representantes legais. 

12.2.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 
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Resposta: Confirma-se o entendimento. 

12.2.2. Caso o nosso entendimento se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

confirme se, em termos de conteúdo, a declaração deverá observar o disposto no draft 

abaixo: 

Resposta: Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do 

pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento. 

12.2.3. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

nos esclareça como é que deverá ser disponibilizado o código de acesso à certidão solicitada. 

12.3. Na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento refere-se ainda que a certidão 

permanente do candidato deve ser “válida pelo período do leilão, incluindo a emissão dos 

títulos habilitantes”. 

12.3.1. É nosso entendimento que poderá ser apresentado código de acesso a certidão 

permanente que tenha validade por um período de 6 meses ou superior, contado desde a 

data de apresentação das candidaturas. 

12.3.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: A certidão terá de manter-se válida pelo período do leilão, incluindo a emissão 

dos títulos habilitantes prevista no artigo 40.º do Regulamento. 

12.3.2. Entendemos que, por emissão dos títulos habilitantes se entende a emissão dos 

direitos de utilização de frequências atribuídos no contexto do presente leilão nos termos do 

artigo 40.º do Regulamento. 

12.3.2.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

XIII. Da alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento resulta que o candidato terá 

que disponibilizar o código de acesso à certidão permanente dos respetivos estatutos. 
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13.1. É nosso entendimento que o código de acesso à presente certidão poderá ser 

disponibilizado pelo candidato mediante declaração dos seus representantes legais. 

13.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

13.1.2. Caso o nosso entendimento se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

confirme se, em termos de conteúdo, a declaração deverá observar o disposto no draft 

abaixo: 

Resposta: Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do 

pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento. 

13.1.3. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

nos esclareça como é que deverá ser disponibilizado o código de acesso à certidão solicitada. 

13.2. Na alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento refere-se ainda que a certidão 

permanente dos respetivos estatutos deve ser “válida pelo período do leilão, incluindo a 

emissão dos títulos habilitantes”. 

13.2.1. É nosso entendimento que poderá ser apresentado código de acesso a certidão 

permanente que tenha validade por um período de 6 meses ou superior, contado desde a 

data de apresentação das candidaturas. 

13.2.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Vide resposta à questão 12.3.1.1. 

13.2.2. É nosso entendimento que, por emissão dos títulos habilitantes se entende a emissão 

dos direitos de utilização de frequências atribuídos no contexto do presente leilão nos termos 

do artigo 40.º do Regulamento. 

13.2.2.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Vide resposta à questão 12.3.2.1. 
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XIV. A ANACOM exige que o candidato, para efeitos instrução do pedido de 

candidatura, apresente o documento comprovativo da prestação de caução nos termos 

fixados no artigo 10.º do Regulamento (cfr. alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º do 

Regulamento). 

14.1. É nosso entendimento que, atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 10.º do 

Regulamento, o documento comprovativo da prestação de caução é elaborado em estrita 

conformidade com um dos modelos constantes do Anexo 2 ao Regulamento. 

14.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

XV. Da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento resulta que o candidato deverá 

designar as pessoas singulares a apresentar licitações em seu nome e representação.  

15.1. É nosso entendimento que a declaração a que se refere a alínea f) do n.º 3 do artigo 

13.º do Regulamento é suficiente, não sendo necessário ao candidato outorgar uma 

procuração individual para cada uma das pessoas singulares identificadas na referida 

declaração. 

15.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

15.1.2. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se, em termos de conteúdo, a declaração a 

apresentar deverá observar o disposto no draft abaixo: 

Resposta: Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do 

pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento. 

XVI. Da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento resulta que as cópias dos 

documentos de identificação das pessoas a designar pelo candidato devem ser 

“cópias simples”. 
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16.1. É nosso entendimento que, para efeitos do presente procedimento, não se exige, 

relativamente a este ponto, uma cópia autenticada, ou seja, o reconhecimento de que a cópia 

se encontra em conformidade com o documento de identificação. 

16.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

XVII. Da alínea h) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento resulta que deverão ser 

apresentadas declarações das pessoas singulares designadas, nos termos da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento, como representantes da candidata para efeitos 

de apresentação de licitações em seu nome e representação. 

17.1. É nosso entendimento que deverá ser apresentada uma declaração por cada pessoa 

singular em causa, ao invés de uma só declaração subscrita por todas as pessoas singulares 

conjuntamente. 

17.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

17.1.2. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se, em termos de conteúdo, a declaração a 

apresentar deverá observar o disposto no draft abaixo: 

Resposta: Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do 

pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento. 

XVIII. Do n.º 3 do artigo 13.º do Regulamento resulta que os candidatos devem indicar 

expressamente o endereço postal e de correio eletrónico para os quais pretendem que 

sejam enviadas todas as comunicações e notificações no âmbito do leilão. 

18.1. É nosso entendimento que deverá ser apresentada uma declaração conforme proposta 

abaixo: 

18.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 
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Resposta: Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do 

pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento. 

18.2. Solicitamos que nos informe quais comunicações serão enviadas por via postal e, por 

outro lado, quais comunicações serão enviadas por correio eletrónico. 

Resposta: As comunicações do Conselho de Administração da ANACOM serão asseguradas 

pelas formas especificamente previstas no Regulamento, em cada fase do Leilão. 

18.3. Solicitamos, por fim, que nos informe se as comunicações postais serão enviadas com 

aviso de receção e se as comunicações enviadas por correio eletrónico requerem recibo de 

receção e de leitura. 

Resposta: As comunicações e notificações são efetuadas nos termos previstos no Código 

do Procedimento Administrativo. 

XIX. Do n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento resulta que “No prazo de 2 dias contado do 

termo do prazo para apresentação das candidaturas, o Conselho de Administração da 

ANACOM pode solicitar aos candidatos que procedam ao suprimento de deficiências dos 

seus pedidos de candidatura, desde que sejam supríveis e tal não afete a igualdade de 

tratamento entre candidatos, conferindo-lhes, para o efeito, um prazo de 3 dias”. 

19.1. É nosso entendimento que as possíveis irregularidades das candidaturas poderão 

originar, nomeadamente, a preterição de formalidades não essenciais e que careçam de 

suprimento, como seja a não entrega de documentação instrutória obrigatória nos termos do 

artigo 13.º do Regulamento, podendo, neste caso, o suprimento da irregularidade efetuar-se 

através da apresentação de documentos que comprovem factos ou qualidades anteriores à 

data de apresentação da candidatura5
(Cfr. n.º 3 do artigo 72.º do Código dos Contratos Públicos). 

19.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Cabe ao Conselho de Administração da ANACOM analisar e decidir quais as 

deficiências verificadas no processo de candidatura que poderão ser consideradas supríveis 

e as que deverão ser consideradas insupríveis. A igualdade de tratamento entre candidatos 

será sempre assegurada. 

19.2. Ainda em relação à presente disposição do Regulamento, muito agradecemos a V. Exa. 

que nos:  
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19.2.1. Esclareça de que forma (i.e., por correio postal e/ou eletrónico) serão os candidatos 

notificados para procederem ao suprimento de eventuais irregularidades; e 

Resposta:  Os candidatos serão notificados por protocolo ou por via eletrónica, para os 

endereços indicados nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Regulamento.. 

19.2.2. Confirme se o prazo de 3 dias deve ser contado a partir do dia seguinte à data da 

receção da comunicação da ANACOM, i.e. se o candidato receber a comunicação no dia 1 

(dia útil) e dia 2, 3 e 4 forem também dias úteis, o candidato terá até ao dia 4, inclusive, para 

suprir as referidas deficiências. 

Resposta: Tal como previsto no artigo 49.º do Regulamento, à contagem dos prazos 

previstos no mesmo aplicam-se as regras do artigo 87.º do Código do Procedimento 

Administrativo, pelo que na contagem do referido prazo de 3 dias não se inclui o dia em que 

ocorre a notificação. 

XX. É nosso entendimento que, para efeitos do exercício do direito de pronúncia em 

sede de audiência prévia, legalmente previsto, relativamente às decisões de admissão 

e de exclusão das candidaturas, a que se refere o artigo 15.º do Regulamento, e com 

vista ao pleno cumprimento dos princípios da transparência e da concorrência, os 

candidatos terão acesso, se o pretenderem, a todas as candidaturas apresentadas 

pelos demais candidatos. 

20.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Não se confirma o entendimento. 

20.1.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

nos esclareça como será dado cumprimento às regras e princípios acima referidos, aplicáveis 

ao leilão. 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão tal como previsto no n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento.  

XXI. Do n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento resulta que “Compete ao Conselho de 

Administração da ANACOM decidir sobre a admissão ou exclusão das candidaturas.”, 

sendo, no entanto, omisso quanto ao prazo da decisão em apreço. 

21.1. É nosso entendimento que a decisão de admissão ou exclusão das candidaturas deverá 

ocorrer no prazo previsto para a análise das candidaturas, ou seja, no prazo de 6 dias úteis, 
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a contar do termo do prazo para apresentação das candidaturas (cfr. n.º 1 do artigo 14.º do 

Regulamento). 

21.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

21.2. Finalmente, muito agradecemos a V. Exa. que nos indique se a respetiva notificação 

será feita por via postal e/ou por via eletrónica. 

Resposta: Em conformidade com o n.º 3 do artigo 15.º do Regulamento, a notificação é 

efetuada por protocolo ou por via eletrónica. 

XXII. Do n.º 3 do artigo 15.º do Regulamento resulta que a decisão sobre a exclusão ou 

admissão de candidaturas “(…) é imediatamente notificada aos candidatos, por 

protocolo ou por via eletrónica.”. 

22.1. É nosso entendimento que esta notificação imediata aos candidatos deve ocorrer até 

ao último dia do prazo que o regulador dispõe para tomar a decisão sobre a admissão ou 

exclusão das candidaturas ou, no máximo, no dia útil imediatamente seguinte. 

22.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

XXIII. Entendemos, ainda, que, para efeitos do exercício do direito de pronúncia em 

sede de audiência prévia, legalmente previsto, relativamente às decisões de admissão 

e de exclusão das candidaturas, e com vista ao pleno cumprimento dos princípios da 

transparência e da concorrência, todos os candidatos, excluídos e admitidos, serão 

notificados pelo Conselho de Administração da ANACOM da decisão de admissão de 

todas as demais candidaturas admitidas, sendo-lhes igualmente concedido o direito 

de audiência prévia dos interessados, prevista no artigo 121.º e seguintes do Código 

do Procedimento Administrativo, sobre as decisões de admissão das demais 

candidaturas. 

23.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra correto. 

Resposta: Não se confirma o entendimento. 
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23.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

nos esclareça como será dado cumprimento às regras e princípios acima referidos, aplicáveis 

ao leilão. 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão tal como previsto no n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

XXIV. Do n.º 5 do artigo 15 do Regulamento resulta que o Conselho de Administração 

da ANACOM notifica os candidatados admitidos da seguinte informação: a) data do 

início da fase de licitação para novos entrantes, ou caso a mesma não se realize, a data 

do início da fase de licitação principal, a qual não se realiza antes do sétimo dia 

seguinte ao da notificação; e b) Condições de acesso à plataforma eletrónica e de 

utilização do meio alternativo, referidas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 17.º e nos n.ºs 3 e 4 do 

artigo 25.º, incluindo data, hora e local para realização de ação de formação presencial 

sobre a utilização da plataforma eletrónica ou, caso esta se realize remotamente, a 

hiperligação para acesso à formação. Adicionalmente, refere-se no n.º 8 que “sem 

prejuízo das notificações [referidas, nomeadamente, no anteriormente mencionado 

artigo], o Conselho de Administração da ANACOM não divulga, nesta fase, o teor das 

mesmas”. 

Não se encontra, no entanto, clarificado neste número se é prestada informação em relação 

à: 

a) Identidade dos candidatos admitidos a cada uma das fases, ou 

b) Número de candidatos admitidos a cada uma das fases. 

24.1. Assim, solicitamos que V. Exa. nos esclareça se a informação referida nas alíneas a) e 

b) será prestada. 

Resposta: A informação referida nas alíneas a) e b) não será prestada. 

24.2. Se não for o caso, agradecemos que V. Exa. nos esclareça como será dado 

cumprimento às regras e princípios da transparência, da concorrência e da participação acima 

referidos, aplicáveis ao leilão. 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão tal como previsto nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do 

Regulamento. 
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XXV. Da alínea a) do n.º 5 e do n.º 7 do artigo 15.º do Regulamento resulta que o início 

da fase de licitação principal, caso não se realize a fase de licitação para novos 

entrantes, não ocorrerá antes do sétimo dia seguinte ao da notificação da decisão 

sobre a admissão de candidaturas. 

25.1. Caso se realize a fase de licitação para novos entrantes, aplicar-se-á o disposto no n.º 

4 do artigo 24º do Regulamento, o qual não estabelece quer o prazo para a ANACOM notificar 

os licitantes da data de início da fase de licitação principal, quer do prazo de pré-aviso do 

início da mesma. 

25.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. esclareça qual(is) o(s) prazo(s) de pré-aviso 

aplicável(is) nesta situação e se o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser contado(s) em dias úteis. 

Resposta: Em conformidade com o disposto no artigo 24.º do Regulamento, os licitantes 

serão notificados com a antecedência adequada da data de início da fase de licitação 

principal. Em relação ao pré-aviso, em conformidade com o n.º 2 do artigo 27.º, os licitantes 

são avisados, através da plataforma eletrónica, com, pelo menos, 15 minutos de 

antecedência.  

B. FORMAÇÃO 

XXVI. No que toca à ação de formação prevista na alínea b) n.º 5 do artigo 15.º do 

Regulamento, cumpre colocarmos as seguintes questões ao regulador: 

26.1. É nosso entendimento que a ação de formação terá lugar – em relação a todos os 

candidatos – no limite, até 2 dias úteis após a notificação efetuada ao abrigo do artigo 15.º do 

Regulamento, por forma a que seja possível aos candidatos ter algum tempo de preparação 

antes da licitação propriamente dita. 

26.1.1. Solicitamos que V. Exa. confirme o nosso entendimento em relação à data limite para 

realização da ação de formação 

Resposta: Nos termos previstos na alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento, a data 

para a realização de formação será notificada aos candidatos admitidos, sendo que as fases 

de licitação não se realizam antes do sétimo dia seguinte ao da notificação. A data de início 

da fase de licitação terá, naturalmente, em conta o agendamento das ações de formação. 

26.1.2. Se não for este o caso, solicitamos que V. Exa. nos informe com que antecedência 

mínima em relação à fase de licitação terá lugar a ação de formação. 
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Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

26.2. Qual a duração das sessões de formação previstas na referida disposição? 

Resposta: As ações de formação terão a duração adequada para a apresentação da 

plataforma e do meio alternativo, bem como para o esclarecimento das questões que sejam 

colocadas pelos licitantes. 

26.3. Poderão comparecer mais elementos do que os seis representantes designados pelo 

candidato na declaração a que se refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento? 

Resposta: Não. Apenas as pessoas indicadas na declaração prevista na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º do Regulamento, designadas especificamente para apresentar licitações em nome 

e representação do licitante.   

26.4. Qual o número máximo de participantes por licitante nestas sessões de formação? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

26.5. É obrigatória a comparência dos Representantes Legais (Administradores) do candidato 

na sessão de formação sobre a plataforma eletrónica? 

Resposta: Não. 

26.5.1. Admitindo-se que a comparência dos Representantes Legais (Administradores) é 

obrigatória, caso algum (ou vários) dos Representantes Legais do candidato não possa(m) 

comparecer na sessão de formação sobre a plataforma eletrónica, deve(m) o(s) mesmo(s) 

fazer(em)-se representar por procurador(es)? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

26.5.1.1. Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa, importa questionar V. Exa. se a 

procuração a apresentar para o efeito requer algum tipo de formalidade específica. Qual? 

Resposta: Vide respostas às questões anteriores.  

26.6. A ANACOM irá disponibilizar contactos (telefónico e endereço de correio eletrónico) 

para esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização da plataforma eletrónica? 
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Resposta: Nas fases de licitação a comunicação só se realiza através da plataforma 

eletrónica e do meio alternativo, nos termos especificamente previstos no Regulamento. A 

plataforma não contempla a funcionalidade de comunicação bidirecional. 

Os licitantes terão ao seu dispor o manual relativo à plataforma, o qual será remetido em 

anexo à notificação do Conselho de Administração da ANACOM prevista no artigo 15.º do 

Regulamento. 

26.6.1. Caso a resposta à questão anterior não seja afirmativa, torna-se necessário que a 

ANACOM informe de que forma os licitantes poderão esclarecer eventuais dúvidas, 

constrangimentos e, bem assim, estarem perfeitamente elucidados sobre o funcionamento 

da plataforma no decurso do leilão, para além das sessões de formação referidas. 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

26.7. É nosso entendimento que, em cumprimento dos princípios da igualdade e da 

transparência, a ANACOM irá partilhar com todos os licitantes quaisquer esclarecimentos 

prestados quer no decurso da formação sobre a utilização da plataforma, quer em momento 

posterior à referida formação, sendo esses esclarecimentos com, pelo menos, 2 dias úteis de 

antecedência em relação ao leilão. 

26.7.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme que o nosso entendimento se encontra 

correto e por que meio serão esses esclarecimentos disponibilizados aos candidatos 

admitidos ao leilão. 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

Relevam-se, em todo o caso, as competências cometidas ao Conselho de Administração da 

ANACOM previstas no artigo 4.º do Regulamento. 

26.7.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

nos informe do entendimento do regulador sobre esta matéria. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

C. PLATAFORMA 

XXVII. Quanto à plataforma eletrónica prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º do 

Regulamento, e no pressuposto que a plataforma eletrónica é disponibilizada pela 

ANACOM, torna-se necessário colocar as seguintes questões: 
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27.1. Existe algum limite, por licitante, quanto ao número de computadores que poderão ter 

acesso à plataforma? Se sim, qual? 

Resposta: Vide resposta à questão seguinte. 

27.2. Existirá um único par composto por username e password para cada licitante ou haverá 

um para cada uma das seis pessoas indicadas pelo candidato, para apresentar licitações em 

seu nome e representação (cfr. alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento)? 

Resposta: Em conformidade com o previsto no artigo 13.º do Regulamento, o candidato 

deverá identificar até seis representantes legais para apresentar licitações em seu nome e 

representação, aos quais serão fornecidos os respetivos elementos de autenticação. 

27.3. É permitida a consulta/acesso da plataforma eletrónica, pelo licitante, após o término 

do leilão? 

Resposta: A plataforma mantém-se disponível até terminarem as diligências adotadas ao 

abrigo do artigo 35.º do Regulamento. 

27.3.1. Em caso afirmativo, até quando poderá tal acesso ser efetuado? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

27.4. Todos os acessos concedidos ao licitante permitirão submeter licitações i.e., com 

privilégios de Read/Write, ou existirão acessos “passivos” que apenas admitam permissões 

de leitura? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.5. Para além das pessoas singulares indicadas pelo candidato que podem apresentar 

licitações em seu nome, poderão existir outros utilizadores da plataforma? 

Resposta: Em conformidade com o previsto no artigo 13.º do Regulamento, o candidato 

deverá identificar até seis representantes legais para apresentar licitações em seu nome e 

representação, aos quais serão fornecidos os respetivos elementos de autenticação. 

27.6. Quantos utilizadores poderão aceder, em simultâneo, à plataforma? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

27.6.1. Com que privilégios (Read/Write)? 
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Resposta: Vide resposta às questões 26.2. e 26.6. 

27.7. Caso se verifique, durante uma determinada sessão, inatividade dos utilizadores da 

plataforma, existirá um período de time-out, na sequência do qual o utilizador em causa terá 

de voltar a validar as suas credenciais de acesso à plataforma? 

27.7.1. Em caso afirmativo, qual o período de inatividade que determina o time-out? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.7.1.1. Existirá alguma mensagem de alerta ao utilizador nesse sentido? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.8. É possível ao licitante saber quem tem sessão iniciada (“logado”) na plataforma em seu 

nome (apenas aplicável se vários utilizadores forem autorizados)? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.9. Uma vez que o leilão é suportado, essencialmente, numa ligação à Internet, onde 

começa e acaba a responsabilidade do licitante no que respeita a assegurar a ligação e, por 

conseguinte, em que termos e condições é o regulador responsável por assegurar a 

manutenção dessa mesma ligação? 

Resposta: A ANACOM esclarece que, nos termos do artigo 25.º do Regulamento, não se 

responsabiliza por problemas técnicos imputáveis aos equipamentos ou sistemas de 

comunicações do licitante. Dependendo do problema e da sua gravidade, o Conselho de 

Administração da ANACOM, nos termos do artigo 4.º, analisará e tomará as decisões, sempre 

no intuito de solucionar o mais rápido possível a situação, de modo a permitir o decurso 

normal do leilão, defendendo deste modo os interesses de todos os licitantes. Relembre-se 

que nesta linha foi decidida a possibilidade de utilizar meios alternativos caso ocorra um 

problema técnico com o funcionamento da plataforma, que respeita as regras estabelecidas 

para o leilão. 

27.9.1. Aplica-se por analogia a Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto - Regula a disponibilização 

e a utilização das Plataformas Eletrónicas de Contratação Pública? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior.  
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27.10. Quais os parâmetros técnicos (e.g. velocidade da ligação) que deverão ser 

minimamente assegurados, por parte do licitante, para garantir um acesso adequado e 

contínuo à plataforma? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.11. No que respeita à autenticação, existirá certificação digital do servidor (da Entidade 

que gere a plataforma) ou também da ANACOM? Em caso afirmativo, quantas 

licenças/certificados serão disponibilizadas por licitante? E que tipo de certificado digital 

(qualificado ou outro) será necessário? 

Resposta: Vide resposta às questões 26.2. e 26.6. 

27.12. Existirá algum mecanismo de validação adicional na licitação? 

Resposta: Vide resposta às questões 26.2. e 26.6. 

27.12.1. Caso a resposta seja afirmativa, que tipo de mecanismo? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.12.2. Como é que é disponibilizado? E em que quantidades (e.g. é único em todo o leilão 

ou será diário ou ainda por ronda)? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.12.3. Qual será o tipo de suporte (físico ou lógico)? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.13. Existe algum tipo de autenticação adicional, para além do username, password? Por 

exemplo, autenticação do IP do computador? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

27.13.1. Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa, importa questionar quantos 

dispositivos podem aceder à plataforma eletrónica. 

Resposta: Vide resposta à questão 27.5. 

27.14. Vão ser disponibilizados contactos de suporte técnico (helpdesk) que possam ser 

utilizados antes e no decurso do leilão? 
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Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. A plataforma não contempla a 

funcionalidade de comunicação bidirecional. 

27.14.1. Caso a resposta à questão anterior não seja afirmativa, torna-se necessário, em prol 

do bom funcionamento do leilão, que a ANACOM indique quais são os mecanismos de 

suporte e, bem assim, do tratamento e da resolução de eventuais questões durante o leilão. 

Resposta: Vide resposta à questão 27.9. 

D. FASE LICITAÇÃO 

XXVIII. Relativamente ao decurso do leilão e à comunicação com o regulador no 

decurso do mesmo, cumpre colocar a V. Exa. as seguintes questões: 

28.1. De que forma é assegurada a comunicação regular entre o licitante e a entidade que 

gere o leilão - o Conselho de Administração da ANACOM (cfr. n.os 5 e 6 do artigo 27.º do 

Regulamento)? 

Resposta: Nas fases de licitação a comunicação só se realiza através da plataforma 

eletrónica e do meio alternativo, nos termos especificamente previstos no Regulamento.  

28.2. O aumento da duração de cada ronda previsto no n.º 5 do artigo 27.º do Regulamento 

só pode acontecer antes do início da ronda em causa? 

Resposta: Não. 

28.2.1. Em caso de resposta afirmativa, com que antecedência, relativamente ao início da 

ronda, é que tal aumento de duração será comunicado ao licitante? 

28.3. O aumento da duração de cada ronda previsto no n.º 5 do artigo 27.º do Regulamento 

pode acontecer de modo superveniente (i.e., já durante a decorrência da ronda em causa)? 

Resposta: Sim. 

28.3.1. Em caso afirmativo, tal aumento da duração da ronda em curso será notificado ao 

licitante assim que ocorra a circunstância de ordem técnica que imponha o aumento de 

duração? 

Resposta: O aumento da ronda será notificado em prazo adequado. 
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28.3.1.1. Em caso de resposta negativa à questão anterior, em que momento da ronda em 

curso é que tal notificação será feita ao licitante? 

28.4. Poderá uma ronda que seja prolongada, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do 

Regulamento, terminar depois das 18:00 (GMT) previstas no n.º 1 do artigo 27.º do 

Regulamento? 

Resposta: As rondas decorrem entre as 9:00 e as 18:00. 

28.5. Qual o prazo máximo de resposta do Conselho de Administração da ANACOM às 

questões apresentadas pelos licitantes na fase de licitação? 

Resposta: Vide resposta à questão 26.6. 

28.6. Depois de submeter uma licitação, é possível ao licitante alterá-la no caso de a ronda 

ainda não ter terminado? 

Resposta: Não. 

28.7. A plataforma eletrónica emite algum relatório/notificação da licitação efetuada? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

28.7.1. Em caso afirmativo, é possível ao licitante, e em que momento, exportar tal 

relatório/notificação para o seu arquivo interno? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

28.7.2. Qual o formato do ficheiro de exportação? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

28.7.3. Até quando permanecerão disponíveis, na plataforma eletrónica, os 

relatórios/notificações? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2., 26.6. e 27.3. 

28.8. Como saberão os licitantes que a licitação foi realmente aceite pelo sistema e 

devidamente submetida? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 
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28.9. A plataforma eletrónica emite algum relatório/notificação quando são acionadas as 

dispensas? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

28.10. Na eventualidade de uma situação de força maior6 (Cfr. previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º 

do Regulamento.) afetar um único licitante, tal terá efeitos suspensivos no leilão como um todo? 

Resposta: Dependendo do problema e da sua gravidade, o Conselho de Administração da 

ANACOM, nos termos do artigo 4.º, analisará e tomará as decisões, sempre no intuito de 

solucionar o mais rapidamente possível a situação, de modo a permitir o decorrer normal do 

leilão, defendendo deste modo os interesses de todos os licitantes. 

28.11. Pode uma ronda da fase de licitação principal começar depois das 17h ou cada dia de 

leilão tem que terminar às 18h? 

Resposta: Vide resposta à questão 28.4. 

28.12. É possível exportar informação da plataforma eletrónica para Excel, designadamente, 

os resultados de cada ronda após a sua disponibilização aos licitantes? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

28.12.1. Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa, qual o formato do ficheiro de 

exportação e quando será disponibilizado? 

Resposta: Vide respostas às questões 26.2. e 26.6. 

28.13. Atendendo à quantidade de espectro disponibilizado no leilão e as diferentes 

categorias a atribuir, poderá suceder que o leilão se prolongue por dezenas ou centenas de 

rondas se forem mantidos os incrementos de preço indicados no n.º 1 do artigo 30.º do 

Regulamento? 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

28.14. Considera a ANACOM a hipótese de atuar, revendo, alterando ou impedindo a 

possibilidade de licitar através dos níveis de incremento mais baixos? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 
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28.14.1. Neste contexto, como será a atuação da ANACOM e como serão avisados os 

licitantes e com que antecedência? 

Resposta: Vide resposta à questão 28.13. 

28.15. A equipa do candidato (e.g. seis pessoas a que se refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 

13.º do Regulamento) que participa no leilão, tendo em atenção a plena participação no 

mesmo (cfr. n.º 6 do artigo 25.º do Regulamento), deverá estar reunida, obrigatoriamente, no 

mesmo espaço físico preparado (e.g. suporte técnico/informático) pelo candidato para o 

efeito. 

28.15.1. Muito agradecemos que V. Exa confirme que o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão tal como previsto no nos termos do n.º 1 do artigo 11.º 

do Regulamento. 

28.15.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. 

Exa. nos esclareça das razões (de facto e de direito) que afastam o nosso entendimento. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

D.1. MEIO ALTERNATIVO 

XXIX. No que diz respeito à utilização do meio alternativo previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 15.º do Regulamento, importa colocarmos as seguintes questões: 

29.1. Tendo em conta o disposto nos n.os 5 dos artigos 17.º e 25.º do Regulamento, o meio 

alternativo envolve a utilização de uma comunicação telefónica. Deve entender-se que se 

trata de uma chamada telefónica de voz? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

29.2. Quando, como e de que forma a ANACOM irá disponibilizar as regras subjacentes ao 

meio alternativo? 

Resposta: Nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º, os licitantes irão receber, entre 

outras informações, as condições de utilização do meio alternativo. A ação de formação a 
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realizar pela ANACOM destina-se designadamente a transmitir os procedimentos 

operacionais relativos à sua utilização, em caso de falha técnica da plataforma. 

29.3. Que informação deverá ser transmitida através deste meio quer pelo licitante, quer pela 

ANACOM? 

Resposta: Vide resposta à questão 29.2. 

29.3.1. Como será disponibilizada essa informação e em que formato? 

Resposta: Vide resposta à questão 29.2. 

29.4. A ANACOM assegurará que, através do meio alternativo, será prestado o mesmo nível 

de informação que será disponibilizado através da plataforma (e.g. as melhores ofertas para 

os diversos lotes a leilão)? 

Resposta: Sim. 

29.5. Existirá algum modelo (template) específico para submissão das licitações? 

Resposta: Vide resposta à questão 29.2. 

29.5.1. Em caso afirmativo, em que data será o mencionado template disponibilizado e que 

informação será solicitada? 

Resposta: Vide resposta à questão 29.2. 

29.6. O licitante terá que nomear apenas uma pessoa para utilização do meio alternativo ou 

todos os que tenham acesso à plataforma eletrónica podem utilizar este meio? 

Resposta: Sem prejuízo da resposta à questão 29.2, nota-se que as pessoas designadas 

pelo candidato para apresentar licitações em seu nome e representação são as que têm 

acesso à plataforma eletrónica e ao meio alternativo. 

29.7. Admitindo-se que o meio alternativo consistirá numa chamada telefónica de voz, a 

ANACOM disponibilizará vários números de telefone para efeitos do acesso ao meio 

alternativo? 

Resposta: Vide resposta à questão 29.2. 
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29.8. Admitindo-se que o meio alternativo consistirá numa chamada telefónica de voz, serão 

disponibilizadas, pela ANACOM e aos demais licitantes, as gravações das chamadas 

telefónicas de voz a que se refere a alínea h) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento? 

Resposta: As transcrições das chamadas no que se refere em concreto às licitações 

submetidas por cada candidato constarão do relatório do leilão, à semelhança dos registos 

da plataforma eletrónica que comprovam as licitações que forem submetidas através da 

mesma, sem prejuízo do acesso às referidas gravações nos termos legalmente admitidos. 

29.8.1. Em caso afirmativo, de que modo, em que formato e em que momento serão as 

gravações disponibilizadas? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

29.9. A ANACOM disponibilizará outros meios alternativos? 

Resposta: Não. 

29.10. Admitindo-se que o meio alternativo consistirá numa chamada telefónica de voz, no 

caso de impossibilidade objetiva de todas as pessoas designadas pelo candidato para 

apresentarem licitações em seu nome no leilão, é possível efetuar a comunicação através de 

outra(s) pessoa(s) a nomear no decorrer da fase de licitação? 

Resposta: Nos termos do artigo 13.º do Regulamento, apenas os representantes designados 

pelo candidato podem apresentar licitações no leilão, o que se aplica independentemente do 

meio em que tal se processa. 

29.12. As pessoas designadas pelo candidato para apresentar licitações em seu nome, 

poderão comunicar na língua inglesa? 

Resposta: Não. 

29.13. Será solicitada pela ANACOM a lista de números de telefone ou outros meios através 

dos quais os licitantes poderão submeter licitações em representação do candidato? 

Resposta: Vide resposta à questão 29.2. 

29.14. Na mesma ronda será possível enviar licitações em simultâneo através da plataforma 

eletrónica e do meio alternativo? 

Resposta: Não.  
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29.15. A equipa do candidato que participa no leilão (e.g. seis pessoas a que se refere a 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento), nomeadamente através do meio alternativo, 

tendo em atenção a plena participação no mesmo (cfr. n.º 6 do artigo 25.º do Regulamento), 

deverá estar reunida, obrigatoriamente, no mesmo espaço físico preparado pelo candidato 

para o efeito. 

29.15.1. Muito agradecemos que V. Exa confirme que o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão tal como previsto no n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. 

29.15.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. 

Exa. nos esclareça das razões (de facto e de direito) que afastam o nosso entendimento. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

D.2. RONDAS 

XXX. Relativamente às rondas, importa colocar a V. Exa. as seguintes questões: 

30.1. É entendimento que o leilão pode terminar na primeira ronda em que se exija um nível 

de atividade de 100%, caso nessa ronda se verifiquem os restantes critérios indicados no n.º 

1 do artigo 32.º do Regulamento (i.e., se para além do nível de atividade de 100%, não houver 

licitações para nenhum dos lotes e não forem acionadas dispensas). 

30.1.1. Muito agradecemos que V. Exa. confirme se o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

30.2. Quais os critérios objetivos a que a ANACOM atenderá para levar a cabo a alteração 

do nível de atividade exigido em determinada ronda, conforme previsto no n.º 9 do artigo 26.º 

do Regulamento? 

Resposta: O Conselho de Administração da ANACOM determinará os aumentos dos níveis 

de atividade tendo em conta o objetivo de garantir o equilíbrio entre a necessidade de permitir 

que os licitantes possam efetivamente ajustar as suas expectativas, em função da informação 

que vai sendo disponibilizada sobre a evolução da procura, e não permitir que o leilão se 

prolongue demasiado, sem que de tal resultem benefícios claros para o processo. 
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D.3. DISPENSAS 

XXXI. No que toca às dispensas, cumpre submeter a V. Exa. a seguinte questão: 

31.1. Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento, “(…) as dispensas consideram-se 

ativadas quando o licitante não submete qualquer licitação numa ronda (…)”, não 

discriminando as circunstâncias e razões em que se poderá basear essa não submissão de 

licitação. 

31.1.1. Importa assim questionar se, numa determinada ronda, não existir necessidade de 

um licitante fazer novas licitações (por deter as melhores ofertas que pretende), será 

necessário que esse licitante faça pelo menos uma licitação para que não seja considerada 

utilizada uma dispensa? 

Resposta: As dispensas apenas são ativadas quando o licitante não submete qualquer 

licitação e, por esse facto, perde pontos de elegibilidade. Caso os pontos de elegibilidade que 

deve utilizar numa dada ronda, atento o nível de atividade requerido, estejam associados aos 

lotes nos quais detém as melhores ofertas, a não submissão de uma licitação não implica a 

perda de pontos de elegibilidade e, como tal, não ativa uma dispensa. Caso contrário, a não 

submissão de uma licitação implica a perda de pontos de elegibilidade e, como tal, é ativada 

uma dispensa. 

D.4. NOVOS ENTRANTES 

XXXII. Relativamente à fase de licitação de novos entrantes, cumpre submeter a V. Exa. 

as seguintes questões: 

32.1. Os licitantes que não sejam classificados pela ANACOM como “novos entrantes” serão 

informados da data de início da fase de licitação para novos entrantes ao mesmo tempo que 

os novos entrantes? 

Resposta: Sim. 

E. ESPECTRO – CATEGORIAS H e I 

XXXIII. Relativamente às categorias de espectro H e I, sem prejuízo da caducidade ou 

revogação do Direito de Utilização de Frequências (DUF) da Dense Air, importa 

submeter a V. Exa. as seguintes questões: 
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33.1. No ponto H e I da tabela do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento é referido que o espectro 

está disponível com restrições em determinadas regiões (na categoria H com restrições nas 

regiões 1 a 8 até 2025 e na categoria I nas regiões 1 a 2 até 2025). Tal significa que o espectro 

nas restantes regiões estará disponível para utilização aquando da emissão dos DUF 

relativos ao Leilão? 

Resposta: Sim. 

33.2. Quando deverá ser efetuado o depósito de pagamento da aquisição das frequências 

das categorias H e I? Aquando da emissão do título ou quando deixarem de existir restrições 

à sua utilização? 

Resposta: Em conformidade com o artigo 38.º do Regulamento, o depósito é efetuado no 

prazo de 10 dias a contar da receção da comunicação relativa à atribuição dos direitos de 

utilização de frequências referida no n.º 3 do artigo 37.º. 

33.3. Caso as entidades às quais forem atribuídos direitos de utilização de frequências nas 

faixas sujeitas a restrições (categorias H e I) terão outras opções de diferimento de 

pagamento para além das previstas nos n.os 3 a 6 do artigo 38.º do Regulamento?  

Resposta: Não. 

Caso as entidades às quais forem atribuídos direitos de utilização de frequências optarem 

pelo diferimento do pagamento, terão sempre de efetuar o pagamento de 50% do montante 

final desses direitos no prazo de 10 dias úteis após o prazo de receção da comunicação 

referida no n.º 3 do artigo 37.º do Regulamento, nos termos do n.º 1 do artigo 38.º do 

Regulamento? 

Resposta: Sim. 

33.4. Nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 45.º do Regulamento, os beneficiários da 

obrigação prevista na referida disposição serão os licitantes que “(…) não detenham [à data 

de entrada em vigor do Regulamento] direitos de utilização de frequências nas faixas 

designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres e que, no termo do leilão, 

passem a deter, direitos de utilização de frequências.” 

33.4.1. No caso de um licitante só adquirir espectro nas categorias H e I, pode este beneficiar 

imediatamente da obrigação de acesso ou só quando as restrições sobre os direitos 



72 
 

adquiridos forem levantadas (5 de agosto de 2025) à semelhança do que será a aplicação do 

n.º 10 do artigo 43.º do Regulamento? 

Resposta: Pode beneficiar no imediato da obrigação de acesso à rede. 

F. Fase Consignação 

XXXIV. No âmbito da reunião presencial prevista no n.º 5 do artigo 35.º do Regulamento, 

a qual se destina à escolha, pelos licitantes, dos lotes atribuídos na fase de licitação, 

cumpre colocarmos as seguintes questões: 

34.1. Nessa reunião poderão estar presentes, por um lado, os representantes do licitante 

indicados na declaração prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento e, por 

outro, quaisquer outros representantes que o licitante designe especificamente para o efeito 

(ou esses representantes acompanhados de outras pessoas)? 

Resposta: Na sessão presencial a que se refere o n.º 5 do artigo 35.º do Regulamento devem 

comparecer os representantes dos licitantes que estes designarem para o efeito, os quais 

devem fazer-se acompanhar de um documento de representação, com poderes para os 

vincular, nos termos legalmente admitidos. 

A declaração prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento serve 

exclusivamente para habilitar as pessoas nela designadas a apresentarem licitações em 

nome e representação do candidato. 

34.1.1. Caso seja permitida a presença de representantes que o licitante tenha designado 

apenas para o efeito e que não constem indicados na declaração prevista na alínea f) do n.º 

1 do artigo 13.º do Regulamento, será necessária a adoção de algum tipo de formalidade 

específica (nomeadamente o preenchimento de uma declaração em termos semelhantes à 

prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento)? Se sim, qual? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

34.2. Na sequência do processo de ordenação dos licitantes vencedores previsto no n.º 3 do 

artigo 35.º do Regulamento, os licitantes podem escolher a localização exata dos lotes 

ganhos sem qualquer tipo de condicionante? 

Resposta: Em conformidade com o disposto no n.º 8 do artigo 35.º do Regulamento, as 

escolhas são validadas, lote a lote, pelo Conselho de Administração da ANACOM para 

maximizar a contiguidade do espectro. 
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34.3. Existindo condicionantes ao processo de escolha da localização exata dos lotes ganhos 

(e.g. garantia de contiguidade de espectro entre licitantes), e prevendo-se que os licitantes 

procurem deter direitos de utilização de frequências nas mesmas bandas (e.g., nas 

frequências 3,6 GHz, se o conjunto de lotes adquiridos por um licitante forem distribuídos pela 

banda 42 - 3400-3600 MHz - e banda 43 – 3600-3800 MHz - tal pode dar origem a 

ineficiências significativas em termos de implementação de redes). Nessa medida, como 

pretende a ANACOM articular a ordenação com as eventuais ineficiências de espectro que 

podem emergir da atribuição, a um mesmo licitante, de lotes em bandas distintas? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

34.4. Obedecendo a consignação do espectro na faixa de frequência dos 900 MHz a um 

regime próprio previsto no artigo 39.º do Regulamento, os lotes adquiridos nesta faixa 

concorrem para a aplicação dos critérios apresentados no n.º 3 artigo 35.º do Regulamento? 

Ou seja, na consignação do espectro na faixa de frequências 3,6 GHz, é relevante o número 

de lotes adquiridos na faixa de frequências dos 900 MHz como critério de ordenação dos 

licitantes? 

Resposta: Sim. 

34.4.1. Caso a resposta a esta questão seja afirmativa, a aquisição de um lote de 2x1MHz na 

faixa de frequências dos 900 MHz valerá o mesmo que um lote de 2x5MHz nesta mesma 

faixa, na aplicação dos diferentes critérios definidos no n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento? 

Resposta: Na aplicação dos critérios b) e c) do n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento, os lotes 

em causa têm o mesmo peso. 

G. Processo de consignação para a faixa dos 900 MHz 

XXXV. No que diz respeito ao processo de consignação para a faixa dos 900 MHz 

previsto no artigo 39.º do Regulamento, importa colocar a V. Exa. as seguintes 

questões: 

35.1. Caso não seja assegurada a contiguidade da faixa de frequências dos 900 MHz com 

espectro cuja atribuição antecedeu a do atual leilão ou caso seja necessário proceder a uma 

redistribuição do espectro nesta faixa, em que momento (7: Conforme previsto no artigo 39.º 

do Regulamento) é efetuada a audiência prévia sobre a decisão da ANACOM prevista no n.º 

5 do artigo 39.º do Regulamento? 
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Resposta: Nos termos do n.º 3 do artigo 39.º do Regulamento, as entidades nele referidas 

devem acordar entre si, no prazo aí fixado, a localização exata do espectro na faixa de 

frequências dos 900 MHz. Passados 30 dias, na ausência de acordo, cabe à ANACOM decidir 

quanto à redistribuição do espectro em causa, no termo da audiência prévia a que se refere 

o n.º 5 do artigo 39.º do Regulamento.  

35.2. Qual o prazo máximo para a ANACOM homologar o acordo de redistribuição da faixa 

de frequências dos 900 MHz a escolher pelos vencedores (cfr. n.º 4 do artigo 39.º do 

Regulamento)? 

Resposta: Não está definido um prazo máximo para a decisão de homologação da 

ANACOM. 

35.3. Os processos de emissão dos DUF da faixa de frequências dos 900 MHz são 

autónomos dos processos de emissão dos DUF referentes às restantes faixas de 

frequências? O mesmo é perguntar se a homologação do acordo afetará a data de emissão 

dos DUF relativos às outras frequências atribuídas no leilão? 

Resposta: Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 40.º do Regulamento, o 

processo de emissão dos direitos de utilização de frequências na faixa dos 900 MHz não 

prejudica o processo de emissão dos direitos de utilização de frequências das demais faixas. 

35.3.1. Caso a resposta seja afirmativa, qual o prazo máximo para emissão dos DUF das 

faixas 900 MHz face à data de depósito? 

Resposta: Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento, os títulos são 

emitidos no prazo de 20 dias após a homologação do acordo prevista no n.º 4 do artigo 39.º 

ou após a tomada da decisão a que alude o n.º 5 do mesmo artigo. 

35.3.2. Ou serão os processos de emissão dos DUF da faixa de frequências dos 900 MHz 

autónomos dos processos das restantes faixas de frequências? 

Resposta: Vide resposta às duas questões anteriores. 

H. Depósito 

XXXVI. Decorre do exposto nos n.ºs 8 e 9, do artigo 38.º do Regulamento, que no ano 

N, o detentor de espectro que pretenda proceder ao pagamento integral das prestações 

em falta poderá fazê-lo sendo as restantes prestações atualizadas à taxa de desconto 

anual de 4,786%. A título de exemplo, um vencedor de direitos de utilização de 
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frequências adquiridos nas faixas previstas no n.º 3 do artigo 38.º do Regulamento, que 

tenha de pagar 15 milhões de euros por esses direitos poderá então diferir o 

pagamento de 7,5 milhões de euros por 7 anos. Se no ano 2 pretender antecipar o 

pagamento das restantes prestações, terá de pagar um valor total, arredondado às 

dezenas de milhar, de 5,71 milhões de euros? 

Resposta: Confirma-se que o valor a pagar, considerando o exemplo referido e os 

pressupostos indicados, corresponderia ao apresentado. 

I. Emissão dos DUF 

XXXVII. Relativamente à emissão dos direitos de utilização de frequências, cumpre 

colocar a V. Exa. as seguintes questões: 

37.1. A emissão de DUF será efetuada de forma sequencial e de acordo com o cumprimento 

da obrigação de depósito (ou seja, 20 úteis dias após a concretização do depósito) ou os DUF 

de todos os vencedores serão emitidos em simultâneo? 

Resposta: Os títulos são emitidos no prazo fixado do n.º 1 do artigo 40.º. O Regulamento 

não estabelece uma regra de simultaneidade da respetiva emissão. 

37.2. Qual o prazo máximo de emissão dos DUF em relação à data de depósito prevista no 

artigo 38.º do Regulamento, incluindo o período de audiência prévia previsto no n.º 5 do artigo 

40.º do Regulamento? 

Resposta: O prazo máximo depende do período de audiência prévia que, para o efeito, for 

fixado, durante o qual é suspensa a contagem do prazo para a emissão dos títulos de 

atribuição de DUF. 

J. Condições Associadas aos Direitos de Utilização de Frequências  

XXXVIII. Relativamente à presente matéria, importa colocar a V. Exa. as seguintes 

questões: 

38.1. Uma entidade elegível para utilizar acordos de itinerância nacional terá o direito de pedir 

e usufruir de acordos de itinerância nacional com os diferentes operadores que se encontrem 

obrigados a prestar esse acesso? 

Resposta: Sim. 
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38.2. Caso seja solicitada a intervenção da ANACOM prevista no n.º 17 do artigo 45.º do 

Regulamento, os moldes e decisões decorrentes dessa intervenção poderão diferir caso se 

esteja perante uma negociação de um acordo de MVNO ou de um acordo de Roaming 

Nacional? Esta intervenção do regulador pode ser distinta consoante o tipo de acordo a 

negociar? 

Resposta: A intervenção da ANACOM dependerá das circunstâncias específicas associadas 

a cada uma das situações. 

K. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

XXXIX. Atendendo ao estado de pandemia que o País vive atualmente, importa, ainda 

assim, colocar a V. Exa. as seguintes questões: 

39.1. Está previsto pela ANACOM algum plano de contingência que contemple a possibilidade 

de as equipas do regulador ou dos licitantes poderem ser afetados por um surto? 

Resposta: Esta questão não consubstancia uma dúvida interpretativa de documentos 

conformadores do processo de leilão nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento. Em 

todo o caso, o Regulamento contém disposições que habilitam o Conselho de Administração 

da ANACOM a tomar as decisões que, em cada momento, sejam as mais adequadas para 

fazer face às situações que possam ocorrer no contexto da pandemia ou de outras 

circunstâncias excecionais ou de força maior (vide artigo 4.º), as quais serão comunicadas 

nos prazos e pelos meios considerados mais adequados. 

39.1.1. Em caso afirmativo, em que termos e quando será divulgado? 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

39.2. Caso, em virtude das medidas atualmente em vigor/a vigorar no âmbito do combate à 

COVID-19, o licitante seja impedido de participar no leilão, nomeadamente, por não poder 

assegurar que todas as pessoas designadas para o representar no leilão estão presentes no 

mesmo espaço físico, especialmente preparado para a plena participação no mesmo (e.g. 

dotado do necessário suporte técnico e/ou informático), é nosso entendimento que esta 

situação configurará um motivo de força maior nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º 

do Regulamento. 

39.2.1. Muito agradecemos que V. Exa. nos informe que o nosso entendimento se encontra 

correto. 
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Resposta: Trata-se de matéria sujeita a análise e decisão casuística do Conselho de 

Administração da ANACOM, no exercício das competências que lhe estão cometidas pelo 

artigo 4.º do Regulamento. 

39.2.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa 

nos informe como se deverá proceder e das razões (de facto e de direito) que afastam o 

nosso entendimento. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

39.3. Em face de, nos termos do artigo 5.º- A do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro, 

conforme alterado pelo Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de novembro, ter sido decretado o 

teletrabalho obrigatório, abrangendo a vasta a maioria dos trabalhadores que laboram em 

Lisboa, e de a evolução da pandemia nesse concelho não permitir antever com segurança o 

momento em que o trabalho presencial como regra será retomado, é nosso entendimento 

que as comunicações e/ou notificações que, nos termos do Regulamento, devam ser 

enviadas por via postal ou por protocolo serão, igualmente, remetidas por correio eletrónico. 

39.3.1. Muito agradecemos que V. Exa. nos informe que o nosso entendimento se encontra 

correto. 

Resposta: Nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Regulamento, os candidatos devem indicar 

expressamente o endereço postal e de correio eletrónico para os quais pretendem que sejam 

enviadas todas as comunicações e notificações no âmbito do leilão, sendo que o Conselho 

de Administração da ANACOM não deixará de atender ao enquadramento legal que, a cada 

momento, vigore no contexto da pandemia. 

39.3.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

nos informe como planeia a ANACOM assegurar que não haverá, enquanto vigorar o regime 

de teletrabalho, perda de comunicação quando a mesma deva ser feita por via postal ou 

protocolo. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

L. CALENDÁRIO INDICATIVO 

XL. Face aos prazos constantes do Regulamento, bem como do calendário indicativo 

divulgado pela ANACOM no seu sítio, em prol da transparência do procedimento, 

importa solicitar a V. Exa. a confirmação do calendário abaixo descrito. Notamos que 
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quaisquer datas referidas no presente documento resultam meramente da 

interpretação que faz da letra do Regulamento, sem prejuízo, por isso, de outras datas 

que resultem da suspensão do procedimento que venha a ser decretada. 

CALENDÁRIO EM DIAS ÚTEIS (conforme artigo 49.º do Regulamento): 

• Entrada em vigor do Regulamento: 6 de novembro de 2020;  

• Data limite para apresentação de pedido de esclarecimentos: 18 de novembro de 2020 

(8 dias úteis após a entrada em vigor do Regulamento); 

• Prazo de resposta do regulador aos pedidos de esclarecimentos: máximo de 3 dias 

úteis (a contar da data de receção do pedido de esclarecimentos submetido pelo 

candidato); 

• Data limite para a apresentação de candidatura: 27 de novembro de 2020 (15 dias 

úteis após a entrada em vigor do Regulamento); 

• Data limite para o regulador solicitar o suprimento de deficiências verificadas nos 

pedidos de candidatura: 2 de dezembro de 2020 (2 dias úteis após o termo do prazo 

de apresentação de candidaturas); 

• Prazo para os candidatos suprirem as deficiências nos pedidos de candidatura: 4 ou 

7 de dezembro de 2020 - dependendo da data de notificação ao candidato (3 dias 

úteis após a notificação a ocorrer a 30 de novembro ou 2 de dezembro); 

• Data limite para a verificação, por parte do regulador, do cumprimento dos requisitos 

da candidatura: 9 de dezembro de 2020 (6 dias úteis contado do termo do prazo de 

apresentação de candidaturas);  

• Data limite para a decisão do regulador sobre a admissão ou exclusão das 

candidaturas: 

• imediatamente (n.º 3 do artigo 15.º do Regulamento) após o prazo de 6 dias úteis 

desde o termo do prazo de apresentação de candidaturas (n.º 1 do artigo 14.º do 

Regulamento) – 9 ou 10 de dezembro; 

• Notificação de exclusão (caso se verifique): o regulador terá de conceder um prazo 

de audiência prévia ao candidato excluído não inferior a 10 dias úteis. Conclusão do 

processo sem prazo definido para o efeito no Regulamento; 
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• No prazo de 6 dias úteis a contar da data de apresentação das candidaturas (cfr. n.º 

1 do artigo 14.º do Regulamento), o regulador notifica imediatamente a admissão ou 

exclusão das candidaturas: 9 ou 10 de dezembro de 2020; 

• Decisão dos novos entrantes quanto à respetiva participação na fase de licitação para 

novos entrantes: 24 horas após a notificação da admissão da respetiva candidatura; 

Data de início da fase de licitação principal (caso a fase de licitação para novos entrantes não 

se realize): não se realizará antes do sétimo dia útil seguinte ao da notificação referida na 

alínea a) do n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento. 

Os pressupostos acima referidos resultam, assim, no seguinte cenário (hipotético): 

• Notificação de admissão de candidatura: 9 ou 10 de dezembro de 2020; 

• Prazo máximo para os novos entrantes indicarem se pretendem participar na fase de 

licitação específica para novos entrantes: 10 ou 11 de dezembro de 2020; 

• Início da fase de licitação principal (caso não se realize a fase de licitação para novos 

entrantes): 22 ou 23 de dezembro de 2020. 

40.1. Muito agradecemos que V. Exa. nos informe que o nosso entendimento se encontra 

correto quanto às datas e prazos a considerar pelo candidato. 

Resposta: Os prazos, nas suas diferentes fases, encontram-se fixados no Regulamento, 

contando-se os mesmos nos termos do seu artigo 49.º. 

40.2. Caso o nosso entendimento não se encontre correto, muito agradecemos que V. Exa. 

nos esclareça quais as datas e prazos a considerar pelo candidato. 

Resposta:  Vide resposta anterior. 

PEDIDO V. 

A. ARTIGO 9.º (REQUISITOS DOS CANDIDATOS) 

1. É correto o entendimento de que as pessoas coletivas a constituir não têm 

necessariamente de ser sociedades comerciais de direito português? Não sendo este o 

correto , qual a correta interpretação da norma? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 
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2. Caso a pessoa coletiva candidata ao Leilão a constituir possa ser uma sociedade de direito 

estrangeiro e não exista na sua jurisdição um documento equivalente ao certificado de 

admissibilidade de firma em vigor exigido no n.º 2 do artigo 9.º, é correto o entendimento de 

que (i) esse certificado não é exigível e de que (ii) não é exigível qualquer outro certificado 

em sua substituição? Não sendo este o correto entendimento, qual a correta interpretação da 

norma? 

Resposta: Podem candidatar-se à atribuição dos direitos de utilização de frequências, objeto 

do leilão, pessoas coletivas nacionais ou estrangeiras. Nos termos do n.º 5 do artigo 13.º do 

Regulamento, os documentos apresentados pelos candidatos com sede social fora do 

território nacional devem ser emitidos e autenticados pelas autoridades competentes do país 

de origem ou, não existindo documento similar ao requerido, no caso o certificado de 

admissibilidade de firma, pode o mesmo ser substituído por declaração, sob compromisso de 

honra, feita pelo candidato perante uma autoridade judiciária ou administrativa, notário ou 

outra autoridade competente do país de origem. 

3. Caso a pessoa coletiva a constituir candidata ao Leilão possa ser uma sociedade de direito 

estrangeiro e não exista na sua jurisdição código de acesso à certidão permanente do 

candidato, (i) qual o documento que é exigido apresentar em caso de atribuição de um direito 

de utilização de frequências antes do correspondente título habilitante ser emitido e (ii) esse 

documento deverá ser emitido, autenticado e apostilhado pelas autoridades competentes do 

país de origem do candidato? 

Resposta: No caso de pessoas coletivas estrangeiras, deve ser apresentado um meio de 

aceder ao seu registo em linha, similar à certidão permanente, ou, quando tal meio não exista, 

uma certidão do registo, a qual, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 13.º, deve ser emitida 

e autenticada pelas autoridades competentes do país de origem. 

4. Caso o candidato seja uma sociedade comercial de direito estrangeiro (i.e., entidade com 

sede social fora do território nacional), é correto o entendimento de que, em caso de atribuição 

de um direito de utilização de frequências e emissão do correspondente título habilitante em 

nome desse candidato estrangeiro, esta poderá exercer a sua atividade em Portugal ao abrigo 

de tal título através de uma sucursal em Portugal (existente ou a constituir)? Não sendo este 

o correto entendimento qual a correta interpretação da norma? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

Alerta-se, porém, que, nos termos previstos no artigo 4.º do Código das Sociedades 

Comerciais (Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, na sua atual redação), qualquer 
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sociedade que não tenha a sede efetiva em Portugal, mas deseje exercer aqui a sua atividade 

por mais de um ano, deve instituir uma representação permanente e cumprir o disposto na lei 

portuguesa sobre registo comercial, com exceção das sociedades que exerçam atividade em 

Portugal ao abrigo da liberdade de prestação de serviços prevista na Diretiva n.º 

2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa 

aos serviços no mercado interno. 

5. É admissível que o candidato seja uma futura sucursal portuguesa de uma pessoa coletiva 

constituída ao abrigo de direito estrangeiro? 

Resposta: Não. Uma sucursal é um estabelecimento sem personalidade jurídica, não 

podendo, por essa razão, ser sujeito autónomo de direitos e obrigações, designadamente de 

direitos de utilização de frequências. Neste contexto e na situação descrita, o candidato é a 

própria pessoa coletiva estrangeira, independentemente de vir ou não a instituir uma 

representação permanente em Portugal (sem prejuízo da resposta à questão anterior). 

6. Em caso de resposta afirmativa à pergunta 1.5), (i) quais os documentos exigíveis à futura 

sucursal nos termos do artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento, e (ii) em caso de atribuição de um 

direito de utilização de frequências, será o título habilitante emitido em nome da sucursal em 

Portugal da pessoa coletiva de direito estrangeiro? 

B. ARTIGO 10.º (CAUÇÃO) 

7. É correto o entendimento de que, caso o candidato seja uma pessoa coletiva a constituir, 

a caução deve ser solicitada a pedido de qualquer entidade que no futuro detenha uma 

participação social na futura pessoa coletiva (sendo este o “ordenante” da caução)? Não 

sendo este o correto entendimento, qual a correta interpretação da norma? 

Resposta: Caso o candidato seja uma pessoa coletiva a constituir, a caução deve ser 

solicitada a pedido da entidade que, no futuro, detenha a maior participação no capital social 

na futura pessoa coletiva. 

8. Caso o candidato seja uma futura sucursal em Portugal de pessoa coletiva de direito 

estrangeiro, é correto o entendimento de que a caução pode ser solicitada a pedido tanto (i) 

pela pessoa coletiva de direito estrangeiro que que irá constituir a sucursal em Portugal, como 

(ii) pela entidade que detenha o controlo da pessoa coletiva de direito estrangeiro que no final 

irá constituir uma sucursal em Portugal (sendo qualquer um destes o “ordenante” da caução)? 

Não sendo este o correto entendimento, qual a correta interpretação da norma? 
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Resposta: É correto o entendimento de que a caução pode ser solicitada a pedido da pessoa 

coletiva de direito estrangeiro que que irá constituir a sucursal em Portugal. 

9. Caso o candidato seja uma pessoa coletiva constituída de direito estrangeiro, é correto o 

entendimento de que a caução pode ser solicitada a pedido tanto (i) pela pessoa coletiva 

constituída de direito estrangeiro, como (ii) pela entidade que detenha o controlo da pessoa 

coletiva de direito estrangeiro (sendo qualquer um destes o “ordenante” da caução)? Não 

sendo este o correto entendimento, qual a correta interpretação da norma? 

Resposta: É correto o entendimento de que a caução pode ser solicitada a pedido da pessoa 

coletiva constituída de direito estrangeiro. 

10. É correto o entendimento de que as assinaturas na caução não necessitam de ser 

reconhecidas na qualidade? 

Resposta: A caução é prestada mediante garantia bancária ou seguro caução, devendo ser 

subscrita pelo Banco garante ou pela Companhia de Seguros, de acordo com as regras 

internas da instituição garante. 

C. ARTIGO 11.º (PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO) 

11. É correto o entendimento de que o termo do prazo para a solicitação de esclarecimentos 

é o dia 18 de novembro de 2020? Não sendo este o correto entendimento, qual o termo do 

prazo estipulado no Regulamento para este efeito? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

D. ARTIGO 12.º (MODO E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS) 

12. É correto o entendimento de que o termo do prazo para entrega das candidaturas é o dia 

27 de novembro de 2020? Não sendo este o correto entendimento, qual o termo do prazo 

estipulado no Regulamento para este efeito? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

13. Se, por restrições impostas para contenção da propagação do COVID-19, não for possível 

a entrega da candidatura presencialmente no serviço de atendimento ao público da sede da 

ANACOM, contra recibo comprovativo da entrega, até à data limite para apresentação da 

candidatura, é admissível a candidatura que seja enviada para a sede da ANACOM por 

correio registado, com data de registo postal até ao dia do termo do prazo para entrega das 
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candidaturas às 00:00? Não sendo admissível, será prorrogada a data de entrega da 

candidatura?  

Resposta: O Regulamento já contém disposições que habilitam o Conselho de 

Administração da ANACOM a tomar as decisões que, em cada momento, sejam as mais 

adequadas para fazer face às situações que possam ocorrer no contexto da pandemia ou de 

outras circunstâncias excecionais ou de força maior (vide artigo 4.º). 

14. É correto o entendimento de que a referência às “candidaturas” no n.º 1 do artigo 12.º, 

apenas se refere ao pedido de candidatura que será apresentado em envelope fechado e 

autónomo dos documentos que instruem a candidatura constantes do artigo 13.º? Não sendo 

este o correto entendimento, qual a correta interpretação da norma? 

Resposta: O pedido de candidatura deve ser apresentado em envelope fechado e autónomo, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento, sendo dirigido ao Presidente 

do Conselho de Administração da ANACOM e contendo a referência à candidatura ao leilão, 

sem outros elementos que permitam identificar o candidato. Os documentos que instruem o 

pedido devem ser apresentados em envelope fechado e autónomo do que contém o pedido 

de candidatura, tal como se estabelece expressamente no n.º 1 do artigo 13.º. Este envelope 

deve conter as mesmas referências que são apostas no envelope a que se refere o n.º 2 do 

artigo 12.º. 

Caso assim o entendam, os candidatos podem colocar ambos os envelopes dentro de um 

terceiro envelope, o qual deve, contudo, respeitar o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 

Regulamento, sendo dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e 

contendo a referência à candidatura ao leilão, sem outros elementos que permitam identificar 

o candidato. 

15. Caso o candidato seja uma pessoa coletiva a constituir, é correto o entendimento de que 

a candidatura deve ser assinada por os representantes de todos as entidades que 

participarão no capital social da futura entidade e que deve ser reconhecido o poder dos 

signatários para o vincular a entidades (futuros participantes no capital do candidato) que 

respetivamente representam? Não sendo este o correto entendimento, qual a correta 

interpretação da norma? 

Resposta: Sim, em conformidade com o definido na alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do 

Regulamento. 
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16. Caso o candidato seja a futura sucursal portuguesa de uma pessoa coletiva constituída 

ao abrigo de direito estrangeiro, é correto o entendimento de que a candidatura deve ser 

assinada pela(s) pessoa(s) com poderes para vincular a uma pessoa coletiva constituída ao 

abrigo de direito estrangeiro? Não sendo este o correto entendimento, qual a correta 

interpretação da norma? 

Resposta: Vide a resposta à questão n.º 5. 

17. É correto o entendimento de que o reconhecimento de assinaturas na qualidade que seja 

feito em idioma diferente do português deverá ser acompanhado de tradução para português 

devidamente certificada? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

E. ARTIGO 13.º (INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE CANDIDATURA) 

18. Caso o candidato seja uma pessoa coletiva a constituir ou a futura sucursal portuguesa 

de uma pessoa coletiva constituída ao abrigo de direito estrangeiro, é correto o entendimento 

de que os únicos documentos que instruem a candidatura são os que constam das alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 13.º e alíneas d), f), g) e h) do n.º 1 do artigo 13.º? Não sendo 

este o correto entendimento, qual a correta interpretação da norma? 

Resposta: Caso o candidato seja uma pessoa coletiva a constituir, remete-se para o disposto 

nos artigos 9.º e 13.º, devendo o pedido de candidatura ser instruído com os documentos 

previstos nas alíneas d), f), g) e h) do n.º 1 e nas alíneas a), b) e c) do n.º 2. 

Quanto à apresentação de um pedido de candidatura por uma sucursal, instituída ou a 

instituir, vide a resposta à questão n.º 5. 

19. É correto o entendimento de que as declarações previstas nas alíneas g) e h) do n.º 1 do 

artigo 13.º não têm de ser assinadas (i) pelo(s) representante(s) legal(is) do candidato ou com 

poderes bastantes para o vincular, nessa qualidade reconhecida nos termos legalmente 

admitidos, ou (ii) pelas pessoas singulares que sejam designadas para apresentar licitações 

em nome e representação dos candidatos, com assinaturas reconhecidas, consoante os 

casos? Não sendo este o correto entendimento, qual a correta interpretação da norma? 

Resposta: Confirma-se o entendimento.  

20. Caso os documentos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 13.º apresentados 

pelos candidatos com sede social fora do território nacional emitidos e autenticados pelas 



85 
 

autoridades competentes do país de origem não tenham prazo de validade (ou porque tal não 

existe no país de origem ou porque não consta tal inscrição do documento oficial), é correto 

o entendimento de que isso não será motivo para exclusão da candidatura?  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

21. O artigo 13.º, n.º 1, alínea g), estabelece que o candidato deverá instruir a sua candidatura 

com uma “Declaração na qual os candidatos indicam, especificadamente, quem são os 

titulares, pessoas singulares ou coletivas, e em que montante participam no capital social do 

candidato, devendo ser, no caso de algum ou alguns dos sócios ser pessoa coletiva, incluída 

informação que permita a verificação do cumprimento do fixado no artigo 8.º, tendo em conta 

os critérios estabelecidos no artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários”. Para 

cumprimento desta alínea, é correto o entendimento de que o candidato poderá apresentar 

unicamente uma declaração sob compromisso de honra assegurando a verificação do 

cumprimento do fixado no artigo 8.º, sem a necessidade de instruir a candidatura com 

documentos (designadamente, documento societários) adicionais? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. A declaração em causa deve incluir a 

informação necessária a permitir a verificação do cumprimento do fixado no artigo 8.º do 

Regulamento, tendo em conta os critérios estabelecidos no artigo 21.º do Código dos Valores 

Mobiliários. 

Tendo por base a relevância da informação constante da referida declaração, enquanto 

pressuposto das demais fases do leilão, nomeadamente no âmbito da aferição de eventuais 

limites à atribuição de frequências ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento (limites estes cuja 

gestão na fase de licitação será assegurada através da plataforma eletrónica), entende-se 

que a mesma deverá permanecer inalterada desde o momento da entrega do pedido de 

candidatura até à emissão dos títulos de atribuição de direitos de utilização de frequências, 

os quais consubstanciam os referidos direitos, deles constando as condições associadas ao 

respetivo exercício, após audiência prévia dos seus titulares (vide. artigo 40.º, n.os 3 a 5 do 

Regulamento). 


