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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 XII. 

1. Artigo 6.º 

− Confirmam o entendimento de que o ato previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º que 

será realizado através da plataforma é apenas o desempate a que se refere a norma do 

n.º 4 do artigo 35.º do Regulamento? Em caso negativo, solicita-se esclarecimento 

expresso de quais os atos da fase de consignação que serão realizados através da 

plataforma, atendendo a que o n.º 5 do artigo 35.º refere expressamente a existência de 

uma sessão presencial. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

− Solicita-se indicação do endereço eletrónico que deverá ser utilizado pelos candidatos 

licitantes ao longo do procedimento para comunicar com a ANACOM, nomeadamente, 

mas sem limitar, para apresentar reclamações, requerimentos, pedidos de prorrogação, 

indicação de erros da plataforma ou problemas técnicos, pedidos de utilização de meios 

alternativos de comunicações, etc. Considerando, ainda, a tramitação do «leilão 4G», 

em que a ANACOM indicou diferentes e-mails (que se distinguiam de acordo com a 

natureza/finalidade das comunicações), solicita-se confirmação de que o email indicado 

em resposta ao presente pedido de esclarecimento pela ANACOM é o único e-mail a 

utilizar no âmbito do presente Leilão. 

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.  
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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. 

2. Artigo 11.º 

− Confirmam o entendimento de que todas as respostas a todos os pedidos de 

esclarecimento submetidos serão disponibilizadas pela ANACOM na sua página 

eletrónica antes do prazo de apresentação de candidaturas? Se sim, qual o lugar 

específico do site da ANACOM onde todos os esclarecimentos serão disponibilizados? 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 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, sendo dado um destaque na página 

inicial do referido sítio. 

Esta informação está disponível em: Início > Mercado > Gestão do espectro > 

Planeamento nacional > Atribuição de espectro > Leilão 5G e outras faixas relevantes. 

3. Artigos 12.º e 13.º 

− Se, por motivo de força maior (nomeadamente por referência às limitações decorrentes 

do surto da COVID-19), não for possível a apresentação física da candidatura, a 

ANACOM comunicará o meio alternativo de apresentação da candidatura, quando e por 

que via? 

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. 

− Solicita-se esclarecimento sobre qual o meio alternativo que a ANACOM pretende 

considerar. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 
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− Solicita-se esclarecimento sobre qual o prazo máximo até quando pode ser feita tal 

comunicação. 

Resposta: Vide resposta à primeira questão deste número. 

− Confirmam o entendimento de que se o meio escolhido for via e-mail, que a 

apresentação dos documentos e as respetivas formalidades fixadas nos artigos 12.º e 

13.º se mantêm inalteradas, i.e., que bastará a digitalização do processo em papel para 

se considerar corretamente submetida a candidatura? Em caso negativo, que 

formalidades se deverão observar? 

Resposta: Vide resposta à primeira questão deste número. 

− Considerando os prazos de validade reduzidos das declarações emitidas 

respetivamente pela AT e pela SS, a ANACOM confirma o entendimento de que os 

candidatos poderão apresentar cumulativamente a declaração de autorização de 

consulta de tais dados pela ANACOM, a que alude a parte final da norma da alínea e) 

do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento? Em caso afirmativo, perante a entrega de ambos 

os documentos (certidões e declaração), a ANACOM não considerará um 

incumprimento das normas do Regulamento e dispensará a entrega de novas 

certidões?  

Resposta: Confirma-se o entendimento. A apresentação cumulativa dos documentos e 

da declaração indicados na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento não é 

motivo de exclusão das candidaturas. 

− No caso de necessidade de envio de novas certidões, qual o mecanismo que os 

candidatos deverão observar? 

Resposta: Na formalização da candidatura a apresentação das certidões e da 

declaração não impede a ANACOM de, no âmbito e ao abrigo do Regulamento, sendo 

necessário, requerer a atualização das mesmas. 

4. Artigo 15.º 

− Confirmam o entendimento de que qualquer prazo, previsto no artigo 15º e em qualquer 

artigo do Regulamento, que termine num dia não útil se transfere automaticamente para 

o dia útil seguinte, conforme decorre na alínea f) do artigo 87.º do CPA? 
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Resposta: À contagem dos prazos previstos no Regulamento aplicam-se as regras do 

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

do Regulamento. 

5. Artigo 17.º 

− Confirmam o entendimento de que os licitantes poderão, sempre que entenderem 

conveniente e desde que tal não perturbe o procedimento de Leilão, ativar os meios de 

comunicação alternativos? Em caso negativo, quais as condições que deverão ser 

observadas para os licitantes ativarem os meios de comunicação alternativos? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. Os meios alternativos serão utilizados 

caso ocorra um problema técnico com o funcionamento da plataforma. Releve-se que 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. 

− Confirmam o entendimento de que os licitantes poderão, sem necessidade de prévia 

comunicação elou autorização da ANACOM, ativar os meios de comunicação 

alternativos? Em caso negativo, solicita-se esclarecimento sobre se a ANACOM 

garantirá uma resposta imediata a esse pedido. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

− Confirmam o entendimento de que a ANACOM não se irá opor, salvo se tal 

objetivamente colocar em crise a continuação regular do Leilão, à ativação do referido 

meio alternativo de comunicação? 

Resposta: No pressuposto que estará em causa a ativação por parte do licitante, não 

se confirma o entendimento. 

− Solicita-se esclarecimento sobre o contacto telefónico para o qual os licitantes deverão 

ligar para ativar os meios alternativos e quando é que o mesmo será disponibilizado? 

Resposta: Vide resposta à primeira questão deste número. 

6. Artigo 28.º: 

− Confirma-se o entendimento que o n.º 2 do Artigo 28.º apenas indica as condições que 

têm de estar reunidas para uma dispensa ser ativada e que o n.º 3, por sua vez, 

determina, caso as condições do n.º 2 estejam reunidas, a consequência aplicável a 



5 
 

essa ativação (isto é, a não perda de pontos de elegibilidade para a ronda seguinte face 

à ativação)? 

Resposta: Confirma-se o entendimento, conforme esclarecimento publicado no sítio da 

ANACOM na Internet no dia 17 de novembro de 2020. 

PEDIDO XIII. 

1. Artigo 12.º, n.º 3, do Regulamento 

1.1. É correto o entendimento que, face ao disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento, 

os candidatos poderão entregar os respetivos pedidos de candidatura no serviço de 

atendimento ao público da ANACOM nos dias úteis entre as 9 e as 16 horas, não sendo 

necessário proceder à marcação prévia do atendimento. 

Resposta: Confirma-se o entendimento, em conformidade com a informação divulgada 

ao público no sítio da ANACOM na Internet em Início > Institucional > Organização > 

Contactos.  

2. Artigo 27.º, n.º 7 e n.º 10, do Regulamento  

2.1. A plataforma eletrónica irá dispor de uma funcionalidade de extração da informação 

referida nas alíneas a) a e) do artigo 27.º, n.º 7, do Regulamento para ficheiro? Em caso 

afirmativo, que tipo de ficheiro será usado (ex: Excel, CSV, XML) e qual a respetiva 

formatação? 

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. 

2.2. Será possível fazer o download da informação sobre a melhor oferta por lote na última 

ronda do dia, a publicar no sítio da ANACOM na Internet, como previsto no artigo 27.º, 

n.º 10? Em caso afirmativo, que tipo de ficheiro será usado (ex: Excel, CSV, XML) e qual 

a respetiva formatação?  

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

3. Artigo 40.º, n.º 1 do Regulamento  
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3.1. Com a exceção da emissão dos títulos de utilização de frequências na faixa dos 900 

MHz, os restantes títulos serão emitidos em simultâneo?  

Resposta: Os títulos são emitidos no prazo fixado do n.º 1 do artigo 40.º do 

Regulamento. O Regulamento não estabelece uma regra de simultaneidade da respetiva 

emissão, conforme esclarecimento publicado no sítio da ANACOM na Internet no dia 17 

de novembro de 2020. 

4. Artigo 41.º, n.º 1, do Regulamento  

4.1. Pergunta-se como interpretar o artigo 39.º, n.º 3 e n.º 4, do Regulamento, que determina 

que as entidades que, no termo do leilão, sejam declaradas vencedoras de lotes na faixa 

dos 900 MHz, bem como aos titulares de direitos de utilização de frequências na faixa 

dos 900 MHz que não se apresentem a leilão ou, apresentando se, não sejam declarados 

vencedores de lotes nesta faixa, devem acordar entre si a localização exata do 

espectro nesta faixa de frequências, o qual deve ser homologado pelo Conselho de 

Administração da ANACOM.  

Resposta: Tal como resulta do n.º 3 do artigo 39.º do Regulamento, aos titulares de 

direitos de utilização na faixa dos 900 MHz, quer já os detenham antes do leilão ou, que 

os venham a obter no seu termo, é concedido um prazo de 30 dias para acordarem entre 

si a localização exata do espectro nesta faixa de frequências. O Conselho de 

Administração da ANACOM, nos termos do n.º 4 do artigo 39.º do Regulamento, 

homologará o referido acordo. 

5. Artigo 41.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento  

5.1. Se os prazos de exploração efetiva ali referidos devem ser entendidos como os prazos 

de 3 anos e de 1 ano determinados, respetivamente, no artigo 46.º, n.º 1 e n.º 2, do 

Regulamento para iniciar a oferta de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis 

ao público mediante a utilização das frequências consignadas ou se devem ser 

entendidos de outra forma e, neste caso, qual.  

Resposta: A obrigação de utilização efetiva e eficiente das frequências decorre da lei e 

é exigível durante o prazo de vigência dos direitos de utilização de frequências através 

dos quais estas são consignadas aos seus titulares, nela se incluindo a obrigação 

prevista nos n.os 1 e 2 do artigo 46.º do Regulamento. 
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6. Artigo 42.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), do Regulamento  

6.1. Pretende saber-se se a expressão “até ao final de”, estabelecida nas alíneas a), b) e c), 

referente a cada um dos anos, se reporta ao último dia do calendário civil do respetivo 

ano ou se é outra a interpretação que deve ser feita desta expressão e, neste caso, qual. 

Resposta: A expressão “até ao final de” constante do artigo 42.º do Regulamento 

reporta-se ao último dia do calendário civil do ano a que respeita. 

6.2. Solicita-se a confirmação do entendimento de que as obrigações de cobertura 

estabelecidas nas alíneas a), b) e c) se consideram cumpridas se, no último dia do 

calendário civil do respetivo ano, os titulares de direitos de utilização de frequências 

atingirem as coberturas fixadas.  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

7. Artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento  

7.1. Pretende saber-se se a ausência da referência “para efeitos do disposto na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 41.º”, que consta especificamente do artigo 42.º, n.º 1, deve ser entendida 

como um lapso ou se deve ser dada uma outra interpretação e, neste caso, qual.  

Resposta: Todas as obrigações impostas nos termos do artigo 42.º do Regulamento são 

fixadas para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 41.º do Regulamento. 

8. Artigo 42.º, n.º 3, alíneas a) e b), do Regulamento  

8.1. Pretende saber-se o que se deve entender por “disponibilização de um serviço de banda 

larga móvel”, sobretudo, considerando que outras disposições do Regulamento utilizam 

conceitos, aparentemente, diferentes, como “iniciar a oferta de serviços de comunicações 

eletrónicas” (cf. artigo 46.º, n.º 1).  

Resposta: Para efeitos do Regulamento, a “disponibilização de um serviço de banda 

larga móvel” refere-se à oferta de um serviço móvel de comunicações eletrónicas em que 

os débitos estão definidos por referência aos valores mínimos de 30 Mbps, 50 Mbps ou 

100 Mbps, em conformidade com o disposto nos artigos 42.º e 45.º do Regulamento. 
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8.2. No caso de operadores que passem a deter espectro na faixa dos 700 MHz e que, à data 

de entrada em vigor do Regulamento, não detenham direitos de utilização de frequências 

em faixas designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres (como 

previsto no artigo 42.º, n.º 2), pergunta-se:  

8.2.1. Como se compatibilizam as obrigações constantes do artigo 42.º, n.º 3, alíneas 

a) e b), que determinam a obrigação de disponibilização de um serviço de banda 

larga móvel com um débito mínimo de 50 Mbps ou 100 Mbps, conforme o espetro 

obtido, com a obrigação constante do artigo 45.º, n.º 9, nos termos do qual as 

entidades beneficiárias da obrigação de itinerância (roaming) nacional ficam 

obrigadas a disponibilizar um serviço de banda larga com um débito mínimo de 

30 Mbps.  

Resposta: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 42.º do Regulamento, 

os titulares de direitos de utilização de frequências que, no termo do leilão, 

passem a deter espectro na faixa dos 700 MHz e que à data de entrada em vigor 

do Regulamento não detenham direitos de utilização de frequências em faixas 

designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, ficam 

vinculados ao cumprimento de obrigações de cobertura que envolvem as 

autoestradas, os itinerários principais rodoviários, alguns itinerários ferroviários e 

as ligações urbanas e suburbanas de Lisboa e Porto e com os débitos 

determinados nesse artigo. Nos termos do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 45.º 

do Regulamento, os mesmos titulares que celebrem um acordo de itinerância 

(roaming) ficam vinculados ao cumprimento das obrigações de cobertura de 

população aí fixadas, com o débito fixado nesse artigo do Regulamento. 

8.2.2. Caso a resposta passe pela diferente tipologia de obrigações de cobertura (de 

autoestradas e de itinerários no artigo 42.º, n.º 3, e de população no artigo 45.º, 

n.º 9), questiona-se de que forma o cumprimento desta obrigação será verificado, 

ou seja, quais as condições e especificações que a ANACOM levará em linha de 

conta, possivelmente na deliberação a adotar ao abrigo do n.º 10 artigo 42.º. 

Resposta: Os procedimentos de verificação do cumprimento das obrigações de 

cobertura referidas são fixados em decisões autónomas da ANACOM, nos termos 

do previsto no n.º 10 do artigo 42.º e do n.º 19 do artigo 45.º, ambos do 

Regulamento. 
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9. Artigo 42.º, n.º 7, do Regulamento  

9.1. Pretende saber-se se os “novos entrantes” ficam impedidos de cumprir as obrigações de 

cobertura específicas fixadas pelo artigo 42.º, n.º 2, alíneas a), b) e c), do Regulamento, 

através do recurso a uma solução de roaming nacional. 

Resposta: Sim, sem prejuízo do n.º 8 do artigo 42.º do Regulamento. 

9.2. Pretende saber-se também quais são, em concreto, as “regras da concorrência” referidas 

no artigo 42.º, n.º 7.  

Resposta: As regras da concorrência correspondem ao regime jurídico da concorrência 

e à demais legislação que seja aplicável neste âmbito. 

10.  Artigo 42.º, n.º 8, do Regulamento  

10.1. Solicita-se a confirmação de que esta obrigação recai indistintamente sobre as 

entidades referidas no artigo 42.º, n.º 1 e no artigo 42.º, n.º 2, que, no termo do leilão, 

adquiram direito de utilização de frequências na faixa dos 700 MHz.  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

10.2. Solicita-se a confirmação de que esta obrigação apenas se aplica a infraestruturas 

instaladas após o termo do leilão por entidades que passem a deter direitos de 

utilização de frequências na faixa dos 700 MHz. 

Resposta: Não se confirma o entendimento. 

10.3. Atendendo à previsão desta norma (limitação de instalação de infraestruturas em 

determinados locais ou edificações), pretende saber-se se pode entender-se que um 

acordo de itinerância localizado a essa zona ou área geográfica satisfaz a obrigação 

aqui prevista ou é sempre necessário celebrar um acordo de itinerância (roaming) 

nacional. 

Resposta: Os acordos a celebrar para cumprimento da obrigação constante do n.º 8 

do artigo 42.º do Regulamento destinam-se à disponibilização de serviços nos locais ou 

edificações em que só seja permitida a instalação de infraestruturas de um dos titulares 

de direitos de utilização de frequências na faixa dos 700 MHz. 
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10.4. Caso as partes não cheguem a consenso relativamente ao acordo de itinerância 

(roaming), pretende saber-se se se deve presumir a possível intervenção da ANACOM 

nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 10.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas.  

Resposta: A ANACOM poderá intervir nos termos previstos na Lei. 

11. Artigo 42.º, n.º 10, do Regulamento  

11.1. Pretende saber-se de que forma, isto é, através de que procedimentos e com recurso 

à exigência de que documentação, indicadores ou demais evidências, pretende a 

ANACOM verificar o cumprimento da obrigação fixada pelo artigo 42.º do Regulamento 

do Leilão.  

Resposta: Conforme referido, nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 42.º do 

Regulamento a ANACOM fixará em decisão autónoma o procedimento de verificação 

do cumprimento da obrigação. 

11.2. Pretende saber-se também quando é que a ANACOM estima proceder à adoção de 

uma decisão, sujeita a consulta pública para permitir aos interessados pronunciarem-

se, relativa à verificação do cumprimento das obrigações de cobertura tratada neste 

artigo.  

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, informa-se que o projeto de decisão será notificado aos interessados 

em prazo adequado.  

11.3. Pretende saber-se que elementos factuais é que a ANACOM pondera ter em 

consideração antes de proceder à adoção da decisão ora referida.  

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. 

12. Artigo 43.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento  
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12.1. Solicita-se a densificação do termo “estações próprias” no contexto de diferentes 

regimes de propriedade e de partilha das infraestruturas de suporte, bem como no 

contexto de soluções de RAN sharing.  

Resposta: Entende-se por estações de base próprias os emissores e recetores, 

instalados pelo detentor do direito de utilização de frequências, incluindo os demais 

equipamentos acessórios, em condições de funcionamento e necessários para 

assegurar a disponibilização de serviços de comunicações eletrónicas.  

13. Artigo 43.º, n.º 3, do Regulamento  

13.1. Solicita-se a confirmação de que a obrigação aqui estabelecida termina no prazo de 2 

(dois) anos após a emissão dos direitos de utilização de frequências relevantes, 

deixando os respetivos titulares de direitos de utilização de frequências de estar sujeito 

ao cumprimento desta obrigação após aquela data. 

Resposta: Nos termos do n.º 9 do artigo 43.º do Regulamento, as obrigações devem 

ser cumpridas no prazo máximo de 3 anos após a emissão dos direitos de utilização de 

frequências, sendo que no caso da obrigação constante do n.º 3, os titulares de direitos 

de utilização de frequências ficam obrigados a instalar estações de base quando tal 

lhes tenha sido solicitado até 2 anos após a emissão dos títulos. 

13.2. Solicita-se a confirmação de que não existe um prazo específico para os operadores 

procederem à instalação de estações de base após pedido efetuado por alguma das 

entidades mencionadas nas diversas alíneas do n.º 3. 

Resposta: Não se confirma. Nos termos do n.º 9 do artigo 43.º do Regulamento, as 

obrigações devem ser cumpridas no prazo máximo de 3 anos após a emissão dos 

direitos de utilização de frequências, exceto no que se refere à faixa dos 3,6 GHz sujeita 

a restrições, em que o prazo é contado da data de notificação pela ANACOM do termo 

dessas restrições. 

13.3. Solicita-se a confirmação de que poderão ser consideradas soluções de cobertura 

indoor nas instalações das respetivas entidades.  

Resposta: Não se confirma. Nos termos n.º 3 do artigo 43.º do Regulamento, o 

cumprimento da obrigação deve ser assegurado pela instalação de estações de base 
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macro ou “outdoor small cells”. Tal não impede que o operador possa considerar 

soluções de cobertura indoor para assegurar a prestação do(s) serviço(s) compatíveis 

com 5G. 

13.4. Solicita-se a clarificação de quais as entidades que devem ser consideradas como 

“outros estabelecimentos de ensino superior”, “outras entidades de sistema científico e 

tecnológico nacional” e “gestoras ou promotoras de áreas de localização empresarial”.  

Resposta: Os outros estabelecimentos de ensino superior correspondem a 

estabelecimentos de ensino politécnico. As outras entidades do sistema científico e 

tecnológico nacional são os laboratórios do Estado e as instituições públicas e privadas 

de investigação. As entidades gestores ou promotoras de áreas de localização 

empresarial são sociedades comerciais de capitais privados, públicos ou mistos 

responsáveis pelo integral cumprimento da licença de exploração da área de 

localização empresarial, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 72/2009, de 31 de 

março. 

14. Artigo 43.º, n.º 4, do Regulamento  

14.1. Solicita-se clarificação sobre o que deve ser entendido por estações “partilhadas”. Inclui 

partilha ativa das estações em ambos os cenários de partilha de ativos (MORAN) e de 

espectro (MOCN)? Inclui outras faixas e outras tecnologias (por exemplo, na solução 

de rede 5G NSA, importa igualmente considerar a interação com o 4G)?  

Resposta: O Regulamento não estabelece o nível de partilha de estações, permitindo 

desta forma uma maior flexibilidade aos titulares de direitos de comunicações 

eletrónicas terrestres efetuarem os acordos que considerarem mais adequados às suas 

estratégias, sem prejuízo do disposto no artigo 47.º do Regulamento. 

14.2. Solicita-se igualmente clarificação sobre o que se qualifica como oferta “grossista”. 

Inclui partilha ativa das estações em ambos os cenários de partilha de ativos (MORAN) 

e de espectro (MOCN)? Considera outras faixas e outras tecnologias? Outros modelos 

de negócio?  

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

15. Artigo 43.º, n.º 8, do Regulamento  
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15.1. Pretende saber-se qual será, exatamente, a calendarização (por referência a datas-

limite para cada trimestre) relevante para o cumprimento da obrigação de reporte aqui 

fixada e a partir de que momento começa a contar.  

Resposta: A ANACOM esclarece que o prazo para o envio da informação detalhada 

sobre os pedidos a que se refere o n.º 3 do artigo 43.º do Regulamento deve ser contado 

da data de emissão dos direitos de utilização de frequências e termina no dia que 

corresponda no terceiro mês a essa data e assim sucessivamente. 

17. Artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento  

17.1. Solicita-se a confirmação de que esta obrigação não se aplica aos “novos entrantes”, 

mesmo que estes adquiram, no âmbito do leilão, 2x10 MHz na faixa dos 700 MHz que 

é, nos termos da referida disposição, o limiar mínimo necessário para espoletar a 

obrigação de reforço do sinal do serviço de voz.  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

17.2. Pretende saber-se se a obrigação imposta por esta disposição terá como 

consequência a alteração, nos termos previstos da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, dos termos dos direitos de utilização de frequências atualmente 

detidos pelos operadores e que, no termo do leilão, passem a deter 2 x 10 MHz 

na faixa dos 700 MHz.  

Resposta: Não. 

18. Artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento  

18.1. Solicita-se a confirmação de que a obrigação estabelecida pelo artigo 44.º, n.º 1, pode 

ser cumprida exclusivamente através do recurso a uma faixa de frequências 

consignada ao respetivo titular até à data de entrada em vigor do Regulamento e com 

recurso exclusivamente a tecnologia UMTS, GSM ou LTE. 

Resposta: A obrigação imposta ao abrigo do artigo 44.º do Regulamento pode ser 

cumprida com recurso a qualquer faixa de frequências, consignada no âmbito do 

presente leilão ou até à data de entrada em vigor do Regulamento. 

19. Artigo 46.º, n.º 1, do Regulamento  
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19.1. Tendo presente a importância da utilização efetiva e eficiente das frequências, como 

bem do domínio público do Estado (artigo 14.º da Lei das Comunicações Eletrónicas), 

pergunta-se o seguinte:  

19.1.1. Solicita-se a confirmação de que no caso da faixa dos 700 MHz, o “iniciar a 

oferta de serviços de comunicações eletrónicas” não equivale necessariamente 

à disponibilização do serviço de banda larga móvel descrito no artigo 42.º, n.º 3.  

Resposta: Confirma-se o entendimento. Todavia tal não desonera o titular do 

direito de utilização de frequências na faixa dos 700 MHz do cumprimento de 

obrigação definida no n.º 3 do artigo 42.º do Regulamento. 

19.1.2. Pretende saber-se qual a interpretação correta do segmento “iniciar a oferta de 

serviços de comunicações eletrónicas” relativamente a outras faixas de 

frequências disponibilizadas no âmbito do leilão, nomeadamente no caso das 

faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz.  

Resposta: A oferta de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público é iniciada mediante a utilização das frequências que lhes foram 

consignadas no prazo máximo de 3 anos a contar da data de emissão dos 

respetivos títulos habilitantes, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º do 

Regulamento, no que se refere às faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz 

disponibilizadas no âmbito do leilão. 

19.1.3. Atendendo a que não existem obrigações de cobertura para “novos entrantes” 

que adquiram direitos de utilização de espetro nas faixas dos 900 MHz e dos 

1800 MHz e que estes beneficiam de acesso à rede de operadores que 

detenham direitos de utilização de frequências à data de entrada em vigor do 

Regulamento, pretende saber-se como irá a ANACOM avaliar o cumprimento 

da obrigação de utilização efetiva e eficiente dessas frequências, 

nomeadamente atendendo a que o artigo 46.º, n.º 1, determina que os novos 

entrantes devem iniciar a oferta de serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público mediante a utilização das frequências que lhe foram 

consignadas. 
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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. 

19.2. Para efeitos da questão anterior, solicita-se a confirmação de que o acesso à rede 

através da negociação de acordos para operações móveis virtuais ou para itinerância 

(roaming) nacional, não equivale ao cumprimento da obrigação, imposta aos novos 

entrantes, de utilização efetiva e eficiente das frequências consignadas no âmbito do 

presente leilão. 

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

19.3. Pretende saber-se quais as consequências para os titulares de direitos de utilização 

que emergem do não cumprimento da obrigação de iniciar a oferta de serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público mediante a utilização das frequências 

que lhes hajam sido consignadas no prazo máximo de 3 anos a contar da data de 

emissão dos respetivos títulos habilitantes.  

Resposta: A verificação e o eventual sancionamento do incumprimento de uma 

qualquer condição associada a um direito de utilização de frequências estão sujeitos ao 

regime da Lei das Comunicações Eletrónicas, designadamente ao disposto no seu 

artigo 110.º. 

20. Artigo 47.º, n.º 1, do Regulamento  

20.1. À semelhança do previsto no artigo 46.º, n.º 1, pretende saber-se qual a interpretação 

correta do segmento “início da oferta de serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público mediante a utilização de frequências que lhes foram 

consignadas”, para efeitos de início do decurso do prazo de 2 (dois) anos aqui fixado.  

Resposta: A oferta de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público é 

iniciada mediante a utilização das frequências que lhes foram consignadas no prazo 

máximo de 3 anos a contar da data de emissão dos respetivos títulos habilitantes, nos 

termos do artigo 46.º do Regulamento. 

21. Artigo 48.º do Regulamento  
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21.1. Solicita-se a confirmação de que o prazo de 20 (vinte) anos de vigência dos direitos de 

utilização de frequências começará a contar, à semelhança do que sucede no caso de 

outras disposições do Regulamento (cf. artigos 43.º, n.º 9 e 46.º, n.º 1) a partir da data 

da emissão dos respetivos títulos habilitantes.  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

21.2. Em relação aos direitos de utilização de frequências na faixa dos 3,6 GHz sujeitos a 

restrições (categorias H e I), pergunta-se se o prazo de 20 (vinte) anos começa a contar 

a partir do momento em que o direito é adquirido (mesmo com restrições) ou apenas 

com o termo das restrições indicado pela ANACOM.  

Resposta: O prazo de duração dos direitos de utilização de frequências é contado da 

data de emissão dos respetivos títulos. 

PEDIDO XIV. 

1. Artigo 37.º, n.º 4, do Regulamento  

1.1. Atendendo ao contexto pandémico atualmente vivido, marcado pela incerteza, exceção 

e alteração constante das circunstâncias, por força e em virtude da aprovação, 

publicação e aplicação de medidas restritivas de direitos, pretende saber-se qual a 

definição e entendimento da ANACOM relativamente a “motivo de força maior 

devidamente fundamentado”. 

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 do 

Regulamento). 

1.2. Solicita-se a confirmação de que a vigência de medidas legislativas, regulamentares ou 

de outro tipo que impeçam ou tornem altamente onerosas as diligências necessárias ao 

cumprimento das obrigações de depósito pelos licitantes vencedores (cf. artigo 38.º, n.º 
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1) poderão ser, para o efeito, consideradas como “motivo de força maior devidamente 

fundamentado”.  

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 do 

Regulamento), as quais serão comunicadas nos prazos e pelos meios considerados mais 

adequados. 

2. Artigo 38.º, n.º 1, do Regulamento  

2.1. Pretende saber-se em que momento, data e de que forma, irá o Conselho de 

Administração da ANACOM notificar os licitantes vencedores da conta bancária onde 

deve ser efetuado o depósito do montante final. Esta informação fará parte da notificação 

prevista no artigo 37.º, n.º 3?  

Resposta: A comunicação a indicar a conta bancária na qual deve ser depositado o 

montante final a ser pago pelos licitantes vencedores fará parte da comunicação prevista 

do n.º 3 do artigo 37.º do Regulamento. 

2.2. Pretende saber-se qual a interpretação correta da expressão “depósito do montante 

final” exigido no artigo 38.º, nomeadamente saber se o cumprimento desta obrigação 

exige um efetivo crédito na conta bancária indicada pelo Conselho de Administração da 

ANACOM no prazo de 10 dias ou se basta apenas a ordem de transferência, dada no 

mesmo prazo, independentemente da data em que o montante venha a ficar 

efetivamente disponível na mesma. 

Resposta: O depósito do montante final, nos termos do artigo 38.º do Regulamento, 

exige um crédito efetivo na conta bancária indicada pelo Conselho de Administração da 

ANACOM no prazo de 10 dias. 

3. Artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento e Anexo 2  
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3.1. Pretende saber-se, como parece ser a interpretação resultante da leitura conjugada do 

artigo 38.º, n.º 2 e do Anexo 2, se é correta a interpretação de que o dever de mandar 

promover as diligências necessárias para a libertação da caução se traduz na obrigação 

de, dentro daquele prazo de 5 dias, o Presidente do Conselho de Administração da 

ANACOM autorizar expressamente a liberação da mesma, através de comunicação à 

entidade bancária emitente. 

Resposta: Confirma-se o entendimento, no pressuposto que estão reunidas as 

condições para que a caução seja libertada. 

3.2. Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa, 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 a alteração a negrito): “A 

presente garantia entrará em vigor na data da sua emissão e permanece válida por um 

prazo não inferior a 2 anos ou 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.”  

Resposta: Não se confirma o entendimento. 

4. Artigos 38.º, n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 8 e n.º 9 do Regulamento  

4.1. Pretende saber-se de que forma, em que termos e com que prazo, podem as entidades 

a quem forem atribuídos direitos de utilização de frequências exercer o direito previsto 

no artigo 38.º, n.º 3, no sentido de diferir os 50% do pagamento devido pelo espetro 

adquirido. Bastará, para tal, que o pagamento a ser efetuado no prazo de 10 dias previsto 

no artigo 38.º, n.º 1, seja, apenas e só, o correspondente a 50% do montante final do 

espetro adquirido? 

Resposta: A possibilidade prevista no n.º 3 do artigo 38.º do Regulamento deve ser 

exercida mediante a apresentação da caução a que se refere os n.os 10 e 11 do mesmo 

artigo, a qual deve ser remetida ao Presidente do Conselho de Administração da 

ANACOM no prazo de 5 dias após ser efetuado o depósito de 50% do montante final a 

ser pago pelos licitantes vencedores, em conformidade com o definido no n.º 10 do artigo 

38.º do Regulamento. 
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5. Artigo 38.º, n.º 5, n.º 6, do Regulamento  

5.1. Pretende saber-se se é correto o entendimento de que estas disposições devem ser 

interpretadas à luz das regras gerais da contagem dos prazos, constantes do artigo 279.º 

do Código Civil, aplicáveis ao cômputo do termo do prazo para cumprimento da 

obrigação de pagamento. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

6. Artigo 38.º, n.º 11, do Regulamento  

6.1. Uma vez que esta disposição nada fixa, pergunta-se se é correto o entendimento de que 

o artigo 38.º, n.º 2, que prevê regras quanto à libertação da caução inicial apresentada 

no leilão, deve ser considerado aplicável quanto ao responsável e ao prazo para a 

promoção das necessárias diligências no que toca ao previsto no artigo 38.º, n.º 11. 

Resposta: Compete ao Conselho de Administração da ANACOM determinar a libertação 

parcial, em cada ano, em função dos pagamentos efetuados, no prazo adequado. 

7. Artigo 45.º, n.º 1, do Regulamento  

7.1. Pretende obter-se a confirmação de que as obrigações de acesso à rede fixadas no 

artigo 45.º se aplicam, exclusivamente, aos titulares de direitos de utilização de 

frequências que, no termo do leilão, passem a deter 2 x 10 MHz na faixa dos 700 MHz 

ou no mínimo 50 MHz na faixa dos 3,6 GHz e que à data de entrada em vigor do 

Regulamento já detenham direitos de utilização de frequências em faixas designadas 

para serviços de comunicações eletrónicas terrestres.  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

7.2. Pretende obter-se a confirmação de que as obrigações de acesso à rede fixadas no 

artigo 45.º se aplicam a todas as faixas detidas pelas entidades obrigadas, isto é, quer 

essas faixas tenham sido consignadas no âmbito do presente leilão ou previamente à 

realização do mesmo.  

Resposta:  Confirma-se o entendimento. 

9. Artigo 45.º, n.º 5, do Regulamento  
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9.1. Em relação à alínea a):  

Pretende obter-se a confirmação de que o acesso à rede ao abrigo desta alínea, na 

medida em que limita o objeto à “prestação de serviços de comunicações eletrónicas a 

utilizadores finais”, exclui pedidos que visem através do referido acesso disponibilizar 

operações ou serviços grossistas. 

Resposta: Não se confirma o entendimento. Não se pretende restringir o tipo de 

prestação de serviços de comunicação eletrónicas, sendo que a referência à “prestação 

de serviços de comunicações eletrónicas a utilizadores finais, equivalentes aos que 

oferecem aos seus próprios clientes” visa garantir que entre os serviços prestados sejam 

incluídos os que são equivalentes aos oferecidos aos próprios clientes. 

9.2. Em relação à alínea b):  

Pretende obter-se a confirmação de que esta obrigação se aplica perante 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 terrestres 

e que, no termo do leilão, passem a deter direitos de utilização de frequências, 

independentemente das categorias, lotes ou quantidade de espectro consignada. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

10. Artigo 45.º, n.º 6, do Regulamento  

10.1. Pretende obter-se a confirmação de que a obrigação de permitir o acesso à rede 

prevista na alínea a) do n.º 5 do artigo 45.º (full e light MVNO) beneficia entidades que, 

à data de entrada em vigor do Regulamento, não detenham direitos de utilização de 

frequências. 

Resposta: Não se confirma o entendimento. A obrigação de permitir o acesso à rede 

prevista na alínea a) do n.º 5 do artigo 45.º do Regulamento, nos termos do n.º 6 do 

mesmo artigo, beneficia as entidades que não detenham direitos de utilização de 

frequências nas faixas designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres. 

11. Artigo 45.º, n.º 7, alínea b) do Regulamento  
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Pretende saber-se por quem e em que termos será feita a verificação das “zonas 

geográficas em que o beneficiário não tem cobertura móvel mediante a utilização das 

frequências que lhe foram consignadas”, para efeitos da existência de um direito – e 

correspondente obrigação – de acesso à rede, distinguindo as situações em que os 

“novos entrantes” têm obrigações de cobertura, como na faixa dos 700 MHz, das 

situações em que os novos entrantes não têm obrigações de cobertura, como sucede 

nas faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz.  

Resposta: Compete às partes que negoceiam o acordo de acesso à rede definir as 

condições desse acordo, nos termos da alínea b) do n.º 7 do artigo 45.º do Regulamento, 

sem prejuízo da intervenção da ANACOM, caso seja necessária, nos termos do n.º 17.º 

do mesmo artigo. 

12. Artigo 45.º, n.º 8 e n.º 9, do Regulamento  

12.1. É correto o entendimento de que para o cumprimento destas obrigações de cobertura 

as entidades beneficiárias da obrigação de acesso podem escolher as zonas 

geográficas onde devem assegurar a cobertura de 25% ou 50% da população nacional, 

nomeadamente, escolhendo as zonas com maior densidade populacional em 

detrimento de zonas mais rurais ou remotas? 

Resposta: Cabe ao beneficiário assegurar o cumprimento das obrigações de cobertura 

previstas no n.º 8 do artigo 45.º do Regulamento, em conformidade com as exigências 

fixadas nesse número. 

12.2. Atendendo a que o artigo 45.º, n.º 9, não contém uma regra semelhante ao artigo 42.º, 

n.º 4, pergunta-se se:  

12.2.1. É correto o entendimento de que o débito mínimo de 30 Mbps referido naquela 

norma deve corresponder, à semelhança do estatuído no artigo 42.º, n.º 4, ao 

débito máximo teórico de download possível para um utilizador, incluindo o tráfego 

de sinalização/codificação. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

12.2.2. Em caso de resposta negativa à questão anterior, qual a interpretação correta a 

dar ao débito mínimo de 30 Mbps estatuído no artigo 45.º, n.º 9.  
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Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

13. Artigo 45.º, n.º 10, do Regulamento  

13.1. Pretende saber-se que critérios a ANACOM terá em conta para avaliar a necessidade 

de manter a obrigação de acesso prevista na alínea b) do n.º 5 para além do prazo 

inicialmente fixado. 

Resposta: A avaliação efetuada ao abrigo do n.º 10 do artigo 45.º do Regulamento terá 

em consideração, designadamente as condições de mercado e o nível de concorrência 

do mesmo. 

13.2. Caso a ANACOM considere estarem reunidas as condições para manter a obrigação 

de acesso prevista na alínea b) do n.º 5 para além do prazo inicialmente fixado, 

pergunta-se qual o prazo adicional que a ANACOM pode determinar e se essa 

determinação pode implicar a manutenção da referida obrigação durante todo o prazo 

de vigência dos direitos de utilização de frequências, ou seja, 20 anos.  

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

15. Artigo 45.º, n.º 13, do Regulamento  

15.1. Pretende saber-se qual a interpretação correta a dar à expressão “disponibilização dos 

serviços retalhistas relevantes pelos titulares de direitos de utilização de frequências 

(…) aos seus próprios clientes”.  

Resposta:  Os serviços relevantes são aqueles que são identificados como tal pelo 

beneficiário, para efeitos da celebração do acordo a que se refere o n.º 5 do artigo 45.º 

do Regulamento, e que são disponibilizados pelo operador sujeito à obrigação de 

acesso à rede. 

16. Artigo 45.º, n.º 14, do Regulamento  

16.1. Atendendo a que a obrigação de acesso — em concreto, a obrigação de negociar 

acordos de itinerância (roaming) nacional — beneficia as entidades que, no termo do 

leilão, adquiram direitos de utilização de frequências, independentemente das 

categorias, lotes ou quantidade de espetro, de forma a operacionalizar o previsto no 

artigo 45.º, n.º 14, pergunta-se que alterações à quantidade de espectro detidos 
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pelos beneficiários serão suficientes para se deixarem de verificar os 

pressupostos da referida obrigação de acesso, nomeadamente nas faixas dos 900 

MHz e dos 1800 MHz. 

Resposta: O n.º 14 do artigo 14.º do Regulamento aplica-se quer aos titulares dos 

direitos de utilização de frequências com obrigações de acesso à rede, quer aos 

beneficiários dessas obrigações, sendo que no caso destes últimos, aplica-se se 

deixarem de ser titulares de direitos em faixas designadas para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres. 

17. Artigo 45.º, n.º 19, do Regulamento  

17.1. Para efeitos da decisão a adotar pela ANACOM, pergunta-se quais serão os critérios, 

termos e condições que serão tidos em conta para verificação do cumprimento da 

obrigação constante do artigo 45.º, n.º 8, do Regulamento e em que medida é tais 

critérios, termos e condições serão idênticos aos que venham a ser determinados ao 

abrigo do artigo 42.º, n.º 10, para a verificação do cumprimento das obrigações de 

cobertura previstas no artigo 42.º.  

Resposta: Conforme já consta de anteriores pedidos de esclarecimento, os 

procedimentos de verificação do cumprimento das obrigações de cobertura referidas 

são fixados em decisões autónomas da ANACOM, nos termos do previsto no n.º 10 do 

artigo 42.º do Regulamento e do n.º 19 do artigo 45.º do Regulamento. 

17.2. Caso os critérios, termos e condições a definir ao abrigo do artigo 45.º, n.º 19, sejam 

diferentes (ou potencialmente diferentes) em relação aos que serão definidos ao abrigo 

do artigo 42.º, n.º 10, pergunta-se qual a justificação ou fundamentos que, no entender 

da ANACOM, possam justificar essa diferença.  

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

PEDIDO XV. 

A. ARTIGO 12.º (MODO E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS)  

A respeito do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento solicitam-se os seguintes esclarecimentos:  
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1. É correto o entendimento de que no pedido de candidatura a ser dirigido (por escrito e 

em língua portuguesa, ao Presidente do Conselho de Administração da ANACOM) 

apenas se deve incluir, sem necessidade de mais informação ou documentos, a (i) 

identificação do candidato, (ii) a referência ao Regulamento, (iii) a data e (iv) a assinatura 

do representante(s) legal(is) do candidato com poderes bastantes para o vincular, nessa 

qualidade reconhecida nos termos legalmente admitidos? Não sendo este o correto 

entendimento, qual é a informação adicional que deve constar do pedido de candidatura?  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

2. É correto o entendimento de que no pedido de candidatura a que se refere o artigo 12, 

n.º 1, do Regulamento não é necessário indicar, nem por referência à licitação para novos 

entrantes, nem por referência à licitação principal, (i) as categorias e lotes nos quais o 

candidato está interessado e (ii) a quantidade de lotes e pontos e elegibilidade 

selecionadas pelo candidato para as primeiras rondas de cada fase de licitação. Não 

sendo este o correto entendimento, qual é a informação que, a este respeito, deve 

constar do pedido de candidatura?  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

3. É correto o entendimento de que no pedido de candidatura a que se refere o n.º 1 do 

artigo 12.º do Regulamento não é necessário indicar que o candidato é um “novo 

entrante”?  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

 B. ARTIGO 13.º (INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE CANDIDATURA)  

A respeito do artigo 13.º do Regulamento solicitam-se os seguintes esclarecimentos:  

4. É correto o entendimento de que basta incluir na declaração a que se refere o  artigo 

13.º, n.º 1, alínea g), um diagrama com a estrutura de participações no capital do 

candidato e do grupo a que o candidato pertence, com identificação da identidade de 

quem detém participação no capital social e a respetiva percentagem de participação?   

Resposta: A declaração em causa deve ser clara e completa, sendo indicado quem são 

os titulares, pessoas singulares ou coletivas, e em que montante participam no capital 

social do candidato; e no caso de algum ou alguns dos sócios ser uma pessoa coletiva, 
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seja incluída informação que permita à ANACOM a verificação do cumprimento do fixado 

no n.º 2 do artigo 8.º, tendo em conta os critérios estabelecidos no artigo 21.º do Código 

dos Valores Mobiliários. 

5. Em caso de não ser suficiente que a declaração a que se refere o artigo 13.º, n.º 1, alínea 

g), inclua apenas um diagrama com a estrutura de participações no capital do candidato, 

é suficiente para considerar cumprido o artigo 13.º, n.º 1, alínea g) instruir a candidatura 

com a combinação (i) dessa declaração, com (ii) o diagrama e com (iii) a certidão 

permanente do candidato exigida no artigo 13.º, n.º 1, alínea b)?  

Resposta: Vide resposta à questão anterior, notando-se que a declaração prevista na 

alínea g) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento é autónoma da certidão permanente do 

registo prevista na alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo. 

6. Para cumprimento do artigo 13.º, n.º 2, alínea b), é correto o entendimento de que a 

candidatura deve ser instruída apenas por uma minuta simples da qual conste um projeto 

de estatutos e, por isso, não é necessário (i) a assinatura da minuta pelos representantes 

dos futuros participantes do candidato a constituir, nem (ii) uma declaração dos futuros 

participantes de que se vinculam à minuta (pois tal já decorre do referido artigo), nem (iii) 

o reconhecimento de quaisquer assinaturas na qualidade nos termos legalmente 

admitidos? Não sendo este o correto entendimento, quais os documentos que devem 

instruir a candidatura ao abrigo do artigo 13.º, n.º 2, alínea b)?  

Resposta: Tal como previsto no n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento, as entidades a 

constituir que se candidatem ao Leilão, estão dispensadas da entrega dos documentos 

indicados nas alíneas b), c) e e) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento, mas devem 

apresentar: 

• protocolo vinculativo dos constituintes entre si, com as respetivas assinaturas 

reconhecidas nos termos legalmente admitidos, do qual conste expressa declaração 

de aceitação do presente Regulamento, das condições do leilão e sujeição às 

obrigações decorrentes do ato de candidatura e das respetivas licitações, bem como 

a aceitação das condições aplicáveis aos direitos de utilização de frequências em caso 

de atribuição dos mesmos; 

• projeto de estatutos, a cujo teor os constituintes se vinculam; 

• certificado de admissibilidade de firma em vigor. 
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7. Para cumprimento do artigo 13.º, n.º 2, alínea c), é correto o entendimento de que a 

candidatura deve ser instruída apenas por uma cópia simples do certificado de 

admissibilidade de firma em vigor, e, por isso, não é necessário (i) a assinatura do 

certificado de admissibilidade de firma pelos representantes dos futuros participantes do 

candidato a constituir, nem (ii) o reconhecimento de quaisquer assinaturas na qualidade 

nos termos legalmente admitidos? Não sendo este o correto entendimento, quais os 

documentos que devem instruir a candidatura ao abrigo do artigo 13.º, n.º 2, alínea c)?  

Resposta: Os documentos apresentados pelos candidatos com sede social fora do 

território nacional devem ser emitidos e autenticados pelas autoridades competentes do 

país de origem. Não existindo documento similar ao requerido 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. 

 C. ARTIGOS 15.º, 17.º, 18.º, 19.º E 20.º (LICITAÇÃO PARA NOVOS ENTRANTES)  

A respeito da leitura conjugada dos artigos acima referidos solicitam-se os seguintes 

esclarecimentos:  

8. É correto o entendimento de que a plataforma eletrónica que suportará o Leilão (tando 

na fase de licitação para novos entrantes, como a fase de licitação principal) tem toda a 

informação em versão inglesa, podendo ser usado nessa versão em inglês pelos 

licitantes? Não sendo este o correto entendimento, é a plataforma apenas contém 

informação em português?  

Resposta: Não se confirma o entendimento. 

9. Por favor, exemplifique com a análise de um caso hipotético como funciona a regra de 

atividade prevista no artigo 18.º no Regulamento, em cada um dos seus números, pois a 

sua leitura não resulta clara.   

Resposta: Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 18.º do Regulamento, a caução 

prestada determina o número de pontos de elegibilidade do licitante. Em conformidade 

com o disposto no n.º 1, do referido artigo, a atividade do licitante, numa dada ronda, 

corresponde à soma dos pontos de elegibilidade associados à quantidade de lotes para 

os quais submete licitações. De acordo com o n.º 5 deste artigo a elegibilidade do licitante 
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não pode aumentar de ronda para ronda, e de acordo com o n.º 6, a sua elegibilidade 

reduz-se se a sua atividade numa dada ronda (traduzida no número de pontos 

associados aos lotes – na categoria B e/ou D – para os quais submete licitações) for 

inferior à atividade requerida. Decorre do exposto que o licitante terá de garantir que 

utiliza os pontos de elegibilidade determinados pela caução que prestou de forma a que 

possa manter um nível de atividade que lhe permita licitar os lotes que pretende nas 

sucessivas rondas.  

Terminada a fase de licitação para novos entrantes, nos termos no n.º 7 do artigo 18.º do 

Regulamento, cada licitante mantém os pontos de elegibilidade associados a lotes que 

não adquira nesta fase até ao limite dos pontos de elegibilidade utilizáveis na fase 

principal.  

10. Na plataforma, durante as rondas, é possível inserir uma oferta e retirá-la ou modificá-la 

dentro do prazo de 30 minutos correspondente à duração da ronda (artigo 19.º)? 

Entendemos que a resposta a esta questão se aplica também mutatis mutandis à fase 

de licitação principal (artigo 27.º do Regulamento), correto?  

Resposta: Não se confirma o entendimento quanto à primeira questão. Quanto à 

segunda questão confirma-se o entendimento. 

11. É correto o entendimento de que o Conselho de Administração não pode (i) diminuir a 

duração de uma ronda, e não pode (ii) aumentar a duração de uma ronda no decorrer 

dessa ronda (podendo apenas aumentar a duração de cada ronda previamente ao início 

de cada ronda, por motivos de ordem técnica relacionados com o funcionamento da 

plataforma eletrónica, informando os licitantes desta alteração)? Não sendo este o 

correto entendimento, qual a correta interpretação do artigo 19.º, n.º 3 a 6, do 

Regulamento? Entendemos que a resposta a esta questão se aplica também mutatis 

mutandis à fase de licitação principal (artigo 27.º do Regulamento), correto?  

Resposta: Não se confirma o entendimento. Conforme determina o n.º 3 do artigo 19.º 

do Regulamento, cada ronda tem uma duração de 30 minutos, sem prejuízo do disposto 

no n.º 4 que prevê a possibilidade de uma ronda ser terminada no momento em que 

forem submetidas licitações, por todos os licitantes, e sem prejuízo do disposto no n.º 5 

que prevê a possibilidade de a sua duração ser aumentada, por motivos de ordem técnica 

relacionados com o funcionamento da plataforma eletrónica. Confirma-se que as 
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disposições constantes dos n.os 4 e 5 do artigo 27.º do Regulamento são equivalentes, 

não obstante estar em causa uma fase de licitação distinta e cujas rondas têm uma 

duração diferente. 

12. Na plataforma (tanto na fase de licitação para novos entrantes, como na fase de licitação 

principal), cada licitante tem visibilidade em tempo real sobre quem são os demais 

licitantes e qual a sua licitação, uma vez carregada na plataforma? Não sendo este o 

correto entendimento, qual a correta interpretação do Regulamento? 

Resposta: Não se confirma o entendimento. A identidade dos licitantes e o respetivo 

número não serão divulgados pela ANACOM nas fases de licitação.  

13. Existe um número máximo de rondas por lote (tanto na fase de licitação para novos 

entrantes, como na fase de licitação principal)?   

Resposta: Não. 

 D. ARTIGO 21.º (RONDAS SEGUINTES)  

A respeito do artigo 21.º solicitam-se os seguintes esclarecimentos:  

14. O artigo 21.º, n.º 1, estabelece que “Em cada ronda, o licitante deve submeter a sua 

licitação especificando a quantidade de lotes por categoria que pretende adquirir pelo 

preço determinado pelo Conselho de Administração da ANACOM, exceto se comunicar 

a sua desistência desta fase de licitação, através da plataforma eletrónica.”. É correto o 

entendimento de que o preço a propor em cada ronda que se siga à primeira pode ser 

igual (e não necessariamente superior) ao que foi determinado pelo Conselho de 

Administração da ANACOM? Não sendo este o correto entendimento, qual é a correta 

interpretação do artigo 21.º?  

Resposta: Não se confirma o entendimento. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

21.º do Regulamento, o licitante submete uma licitação especificando apenas a 

quantidade de lotes pretendida para cada categoria, ao preço que, em cada ronda, é 

fixado pelo Conselho de Administração da ANACOM, nos termos do disposto nos n.os 2, 

3 e 4 do mesmo artigo. 

15. Com que antecedência mínima, entre rondas, é que o Conselho de Administração da 

ANACOM determina o aumento dos preços dos lotes?  
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Resposta: A informação relativa aos preços dos lotes por categoria é prestada, nos 

termos do n.º 6 do artigo 19.º do Regulamento, previamente ao início de cada ronda, com 

uma antecedência mínima de 15 minutos, conforme disposto no n.º 2 do artigo 19.º do 

Regulamento. 

E. ARTIGOS 22.º E 23.º (ÚLTIMA RONDA E DETERMINAÇÃO DO VENCEDOR)  

A respeito da leitura conjugada dos artigos acima referidos solicitam-se os seguintes 

esclarecimentos:  

16. Caso, numa determinada ronda, nenhum licitante apresente licitação, considera-se que 

a “última ronda” foi a ronda anterior e os preços apresentados nessa ronda anterior 

mantém-se válidos?  

Resposta: Não se confirma o entendimento. Considera-se que a última ronda 

corresponde àquela em que a procura (soma da quantidade de lotes licitada, em cada 

categoria, pelos vários licitantes) não excede a oferta (quantidade de lotes disponível em 

cada categoria) em nenhuma das categorias. Verificada esta condição, o Conselho de 

Administração da ANACOM informa os licitantes de que a ronda foi a última. 

17. Caso, numa determinada ronda, nenhum licitante apresente licitação e, na ronda anterior, 

dois licitantes ou mais tenham apresentado o mesmo preço, quem será o vencedor nos 

termos do artigo 23.º do Regulamento?   

Resposta: Não serão determinados vencedores. Vide resposta à questão 19. 

F. ARTIGO 26.º (REGRA DE ATIVIDADE)  

18. Por favor exemplifique com a análise de um caso hipotético como funciona a regra de 

atividade prevista no artigo 26.º do Regulamento, em cada um dos seus números, pois a 

sua leitura não resulta clara.  

Resposta: Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 26.º do Regulamento, a caução 

prestada e os lotes que se encontram disponíveis nesta fase determina o número de 

pontos de elegibilidade do licitante para a primeira ronda. Em conformidade com o 

disposto no n.º 1 a atividade do licitante corresponde à soma dos pontos de elegibilidade 

associados à quantidade de lotes para os quais submete licitações numa dada ronda, 

com os pontos associados aos lotes nos quais detém a melhor oferta no início dessa 
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ronda. De acordo com o n.º 5 deste artigo a elegibilidade do licitante não pode aumentar 

de ronda para ronda, e de acordo com o n.º 11, a sua elegibilidade reduz-se se a sua 

atividade (traduzida no número de pontos associados aos lotes para os quais submete 

licitações numa dada ronda acrescido dos pontos associados aos lotes nos quais detém 

a melhor oferta no início dessa ronda) for inferior à requerida. Decorre do exposto que o 

licitante terá de garantir que utiliza os pontos de elegibilidade determinados pela caução 

que prestou de forma a que possa manter um nível de atividade que lhe permita licitar os 

lotes que pretende. Note-se que, em conformidade com o disposto no artigo 26.º do 

Regulamento, o nível de atividade requerido se inicia em 70%, sendo aumentado nas 

rondas seguintes para 85% ou 100%. 

PEDIDO XVI. 

1. Condições técnicas associadas à faixa dos 3,6 GHz (ponto 2.5 do Anexo 1)  

Alguns países europeus seguem uma recomendação da CEPT [ECC Decision (11)06], 

aplicável à faixa dos 3,6 GHz, que garante a compatibilidade e a inexistência de interferências 

com sistemas existentes que operam em faixas adjacentes abaixo dos 3,4 GHz, como por 

exemplo radares militares.  

Esta recomendação CEPT define os seguintes limites:   

• EIRP deverá ser inferior a -59 dBm/MHz na faixa abaixo dos 3.4 GHz para sistemas 

não-AAS.  

• EIRP deverá ser inferior a -52 dBm/MHz para sistemas AAS.  

Agradecemos clarificação sobre se esta recomendação da CEPT será adotada em Portugal 

para a faixa dos 3,6 GHz e, em caso afirmativo, se terá aplicação nacional ou geograficamente 

limitada.  

Resposta: Nos termos do ponto 2.5.3 do Anexo I do Regulamento, os detentores de direitos 

de utilização na faixa dos 3,6 GHz devem implementar as técnicas de mitigação em 

conformidade com o Anexo da Decisão de Execução da Comissão (UE) 2019/235, de 24 de 

janeiro de 2019, nomeadamente o Quadro 6. Esta Decisão de Execução e a Decisão 

ECC(11)06, na sua versão alterada em 26 de outubro de 2018, têm como base os resultados 

do Relatório da CEPT n.º 67 relativo às condições técnicas de harmonização do espectro 
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destinadas a apoiar a introdução de sistemas sem fios, e contêm as condições técnicas 

equivalentes. 

 


