Projeto de Regulamento de alteração do Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de
novembro
Nota justificativa

Por deliberação de 30 de outubro de 2020, o Conselho de Administração da Autoridade
Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou o Regulamento que define os procedimentos
aplicáveis ao leilão e as condições a que ficam sujeitos os direitos de utilização de frequências
atribuídos nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz, o qual
foi publicado como Regulamento n.º 987-A/2020, no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, a
5 de novembro (Regulamento do Leilão ou Regulamento n.º 987-A/2020).
Tal como se estabelece no artigo 4.º do citado Regulamento, o leilão é realizado pela
ANACOM, competindo ao seu Conselho de Administração conduzir o respetivo
procedimento.
Através deste leilão, a ANACOM pretende atribuir novos direitos de utilização de frequências
nessas faixas, que são considerados imprescindíveis para a instalação de redes e prestação
de serviços de comunicações eletrónicas compatíveis com o designado 5G, bem como para
a instalação ou para o reforço das redes existentes com outras tecnologias.
O leilão teve o seu início em novembro de 2020, tendo já sido realizada a fase de licitação
para novos entrantes, estando presentemente em curso a fase de licitação principal. Esta
fase decorre desde 14 de janeiro de 2021, somando até agora mais de 580 rondas, tendo-se
realizado um número máximo de 6 rondas diárias até ao dia 81.º da fase de licitação principal
e um máximo de 7 rondas diárias desde esse dia, conforme explicitado adiante.
Embora o leilão esteja a decorrer regularmente, constata-se que a fase de licitação principal
ainda não está concluída. Note-se que as regras em vigor já permitem que os licitantes,
querendo, imprimam uma maior celeridade ao leilão. Contudo, tem-se verificado um
sucessivo e reiterado recurso à licitação com os incrementos de preço mais reduzidos
(recorrentemente de 1%), conforme decorre da informação divulgada diariamente no site
institucional da ANACOM sobre a progressão do leilão. Por isso, a progressão do leilão tem
sido particularmente lenta, existindo o sério risco, caso se mantenha o padrão de licitações
até agora observado, de aquele perdurar por um período largamente superior ao que era
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inicialmente antecipável (e muito superior ao que tem sido a duração normal destes
procedimentos na grande maioria dos Estados da União Europeia).
Com efeito, a delonga na conclusão do leilão poderia originar um atraso nefasto no
desenvolvimento e entrada em funcionamento das redes 5G, em prejuízo dos cidadãos e das
empresas, impossibilitando-os de obter todos os benefícios económicos e sociais que
decorrerão da transição digital impulsionada pelo 5G em termos de desenvolvimento e
competitividade da nossa economia, coesão social e territorial, inovação social e melhoria da
qualidade dos serviços públicos. Também impactaria de forma relevante nos benefícios que
podem ser retirados do reforço das redes 3G ou 4G existentes ou no desenvolvimento de
novas redes, independentemente da tecnologia que lhes está associada, o que, no contexto
de uma situação de pandemia que se prolonga no tempo, passou a assumir uma importância
acrescida.
Em particular, é de salientar que, com esse prolongamento, os benefícios decorrentes do
cumprimento das obrigações de cobertura, de desenvolvimento das redes e de reforço do
sinal de voz, não chegariam às populações e às empresas tão rapidamente quanto seria
exigível à luz do interesse coletivo, uma vez que pressupõem a atribuição de direitos de
utilização de frequências nos termos do Regulamento, a qual, por sua vez, está dependente
da celeridade na conclusão do procedimento de leilão.
Nota-se, a este respeito, que estão em causa, por um lado, as obrigações de instalação de
estações de base suportadas na faixa dos 3,6 GHz tendo em vista a disponibilização de
serviços compatíveis com 5G, designadamente em municípios de baixa densidade e nas
Regiões Autónomas, mas também, quando tal for solicitado, por hospitais e centros de saúde,
estabelecimentos de ensino, portos e aeroportos e entidades gestoras de parques
empresariais e industriais – obrigações cujo cumprimento é essencial à premente utilização
das amplas oportunidades concedidas pelo 5G.
E, por outro lado, está igualmente em causa a obtenção dos benefícios decorrentes das
obrigações de cobertura da população de cada uma das freguesias de baixa densidade e de
cada uma das freguesias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, bem como da
população de cada uma das freguesias que não são consideradas de baixa densidade, mas
que integram municípios com freguesias de baixa densidade. Embora estas obrigações – que
visam corrigir as insuficiências de cobertura e capacidade atualmente existentes nessas
zonas do país – estejam fixadas por referência a datas específicas, a verdade é que, para as
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cumprirem, os operadores têm de iniciar os investimentos na rede que se revelem
necessários muito antes disso, porque a instalação de infraestruturas de rede que cubram,
com a velocidade de serviço exigida, todas as populações e zonas de território abrangidos é
uma tarefa de execução demorada. Neste quadro, é evidente que um prolongamento
excessivo do leilão afetaria a possibilidade de esses investimentos nas redes (com recurso
ao espectro disponibilizado nesse procedimento) começarem a ser executados a curto prazo
– impedindo a população e as empresas abrangidas de terem acesso aos benefícios
inerentes a esse investimento progressivo –, inviabilizando que as oportunidades concedidas
pela conetividade digital abranjam o mais rapidamente possível uma maior percentagem da
população e do território nacional.
Adicionalmente, importa também referir que esta delonga impactaria de forma relevante nas
condições de concorrência existentes no mercado, tendo presente as medidas que foram
previstas no Regulamento do Leilão para criar um level playing field para todos os
intervenientes no mercado.
Assim, enquanto grande parte da Europa converge para rapidamente utilizar o 5G como
instrumento fundamental para a transição digital e competitividade da economia, um
prolongamento excessivo na conclusão do leilão seria fortemente lesivo dos interesses
nacionais, afetando a população e as empresas, o país em geral e, em particular as suas
áreas mais remotas e de menor densidade, pondo em causa a rápida prossecução dos
objetivos de interesse público que se pretende prosseguir com a sua realização.
Urge, portanto, nestas circunstâncias excecionais, promover a adoção de medidas de
agilização procedimental que, ponderando devidamente todos os interesses em causa,
minimizem um eventual prolongamento excessivo deste processo. Note-se que após a
publicação do aviso de início do procedimento de alteração regulamentar esta Autoridade
decidiu reduzir o tempo de duração entre rondas de forma a acomodar uma ronda diária
adicional – o que aconteceu a partir do dia 10 de maio. Não obstante, a avaliação do respetivo
impacto comprovou que esta alteração se revelou insuficiente para imprimir a agilização
pretendida.
Neste contexto, e considerando os contributos para a elaboração do projeto de alteração do
Regulamento do Leilão, apresentados na sequência do aviso de início deste procedimento
regulamentar, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou, em 31 de maio de 2021,
ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º e do n.º 8 do artigo 30.º da Lei das Comunicações
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Eletrónicas, bem como na alínea b) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2, ambos do artigo 9.º, do
artigo 10.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º, todos dos Estatutos da ANACOM, aprovados
pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março,

o presente projeto de alteração do

Regulamento n.º 987-A/2020.
Este projeto de Regulamento visa aumentar o número diário de rondas da fase de licitação
principal, tal como equacionado no aviso de início do procedimento regulamentar.
Estando disponível um elevado número de lotes e verificando-se um recurso frequente à
licitação com incrementos de preço muito reduzidos, a progressão do leilão tem sido lenta,
sendo que se antecipa que o mesmo possa perdurar por um período largamente superior ao
que era inicialmente expectável e que se considerava razoável, com natural prejuízo para o
interesse público, no que se inclui também o interesse das empresas e dos utilizadores deste
sector.
Tanto o aumento diário de rondas, como a inibição de incrementos mínimos (outra das
hipóteses equacionadas no anúncio deste procedimento regulamentar) são parâmetros de
controlo do andamento do leilão, que impactam na eficiência estática e na eficiência dinâmica
do resultado do leilão.
Com efeito, a eficiência da atribuição tem duas vertentes diferentes, mas igualmente
importantes. Por um lado, a eficiência estática capta o objetivo de atribuir o espectro aos
operadores que mais o valorizem e, por outro, a eficiência dinâmica capta o objetivo de
contribuir para um melhor funcionamento do mercado do produto, para um maior grau de
concorrência, de investimento e de qualidade do serviço. Para alcançar este objetivo de
eficiência dinâmica, torna-se essencial que o processo de atribuição dos direitos de utilização
de frequências e da implementação das redes não se prolongue excessivamente.
Neste contexto, atento o que se conhece atualmente do desenrolar do leilão, tendo sido
ponderadas as medidas que podem ter impacto nessa duração, sem que, no entanto, se
introduzam alterações ao Regulamento suscetíveis de desvirtuar o procedimento ou
comprometer as estratégias de licitação das empresas envolvidas, a ANACOM entende que,
nas circunstâncias presentes em que decorre o leilão, importa tomar medidas no sentido de
reduzir a duração das rondas e aumentar o período diário em que estas decorrem,
viabilizando, assim, um maior número diário de rondas.
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No caso particular de um leilão do tipo SMRA (simultaneous multiple-round ascending) – caso
do leilão em curso –, as estratégias dos licitantes baseiam-se nos lotes disponíveis e nas
regras estruturantes do leilão. Com efeito, a estratégia competitiva de um licitante consiste
tipicamente na determinação da valorização para conjuntos alternativos de faixas de
frequências (ou seja, combinações em número e tipo de lotes), na licitação sucessiva até não
existirem outras ofertas para os lotes escolhidos (lotes ganhos), ou até as melhores ofertas
concorrentes excederem a valorização do licitante (levando-o à desistência). Uma estratégia
deste tipo é definida em função dos lotes disponíveis no início do leilão, do tipo de informação
revelada pelo leiloeiro no final de cada ronda e do nível da atividade necessária para manter
os direitos desejados de licitação, sabendo que as regras de conclusão e atribuição
determinam como acaba a licitação e quem recebe cada lote e a que preço.
Como tal, o tipo de informação requerida pelos licitantes para elaborar as suas estratégias
não depende do período de tempo em que perdure cada ronda, nem do número diário de
rondas, pelo que mesmo que estes aspetos sejam ajustados para melhorar o andamento do
leilão, não influem naquelas estratégias, já que constituem um parâmetro que não tem efeito
nem sobre a valorização dos lotes, nem sobre as ofertas.
Importa salientar que o Regulamento do Leilão estabelece que as rondas decorrem nos dias
úteis, entre as 9:00 e as 18:00 horas, e que têm a duração de 60 minutos (artigo 27.º), tendose realizado 6 rondas diárias durante grande parte dos dias desta fase de licitação principal
e 7 rondas diárias desde o 82.º dia, conforme já referido. Em rigor, o Regulamento do Leilão
já permite que a duração das rondas seja encurtada nas situações em que todos os licitantes
já apresentaram as respetivas licitações – o que evidencia que a variabilidade da duração
das rondas era já conhecida e esperada pelos licitantes. Contudo, na prática, o facto de um
licitante poder só ter melhores ofertas numa dada ronda, não estando obrigado a licitar para
manter essas melhores ofertas – mas podendo fazê-lo, incrementando essas melhores
ofertas – inviabiliza que este mecanismo seja utilizado de forma sistemática.
Assim, a calendarização de rondas com durações inferiores a 60 minutos permite aumentar
o número de rondas diárias, sem que tal comprometa o processo de decisão e licitação dos
licitantes.
Como já referido, um ajustamento da duração das rondas e do número de rondas diário não
altera a informação já revelada, e não inviabiliza ex post as estratégias de licitação usadas,
quer para o caso dos licitantes que ainda não atingiram a valorização que terão atribuído aos
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lotes e que continuam a descoberta do preço, quer para os licitante que tenham já desistido
de fazer licitações, porque o preço já chegou ao valor que atribuem ao espectro, ou seja, que
já tenham alcançado a descoberta do preço final. A alteração da duração das rondas e do
número de rondas diário não irá, por isso, afetar ou impactar na revisão do processo de
descoberta do preço.
Por outro lado, as primeiras rondas de licitação requerem habitualmente mais tempo de
preparação por parte dos licitantes, em face das variações de preços dos lotes e da procura
entre lotes e categorias. À medida que as rondas se sucedem e o excesso de procura começa
a diminuir, os licitantes vão formando expectativas mais sólidas e aperfeiçoadas sobre o
espectro que terão maior probabilidade de ganhar e o valor máximo que estão dispostos a
licitar pelo mesmo, e a informação recolhida entre rondas vai-se reduzindo, pelo que também
diminuirá o tempo necessário para que os licitantes concretizem a sua licitação. Em regra
também aumentam as situações em que os licitantes têm todos ou a maioria os seus pontos
de elegibilidade em melhores ofertas, não carecendo de efetuar qualquer licitação, ou não
tendo de licitar a totalidade da sua procura, enquanto essa condição se mantém.
Neste quadro, por forma a imprimir maior celeridade ao leilão, justifica-se reduzir a duração
das rondas, aumentando o número de rondas a realizar diariamente, o que não tem impacto
na eficiência estática do leilão, mas aumenta a sua eficiência dinâmica.
Assim, não havendo alteração nas regras estruturantes do leilão, nem da informação revelada
no fim de cada ronda, e não sendo nenhuma destas afetada por um ajustamento da duração
ou número de rondas, não se considera que esta alteração seja suscetível de afetar as
estratégias dos licitantes.
Neste contexto, entende-se que a redução da duração das rondas para 30 minutos é
adequada e proporcional, e não comprometerá a estratégia dos licitantes, nem desvirtuará o
procedimento. Tal deve-se ao facto de a redução no tempo de duração das rondas, em si
mesma, não limitar o campo das preferências que podem ser expressas em cada ronda por
parte dos licitantes. Por outro lado, terá a virtualidade de ter um efeito significativo na duração
do leilão, uma vez que permitirá aumentar o número de rondas que podem ser realizadas
diariamente.
Acresce que a alteração que aqui se preconiza não se traduzirá numa prática isolada, uma
vez que nos leilões de espectro realizados mais recentemente na Europa, como por exemplo
no Reino Unido (2018), na Alemanha (2019), na Áustria (2020), na República Checa (2020)
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e em Espanha (2021), foi permitido que o leiloeiro definisse diferentes durações de rondas e
de intervalos entre as mesmas ao longo da fase de licitação, sendo usualmente definidas
durações provisórias que o leiloeiro pode alterar ao longo das fases de licitação. Em alguns
casos as durações podiam ser fixadas em 15 minutos.
Adicionalmente, considera-se que de forma a poder acomodar um maior número diário de
rondas se justifica alargar o período diário em que estas se realizam até às 19 horas. Este
pequeno aumento permitirá imprimir maior celeridade ao leilão sem afetar as estratégias dos
licitantes, não se ultrapassando as 12 rondas diárias.
Com estas duas alterações pretende-se introduzir mecanismos de agilização procedimental
que previnam um eventual prolongamento do procedimento do leilão, evitando os prejuízos
acima enunciados. Neste momento, considera-se que a agilização proposta é adequada e
proporcional, tendo a ANACOM a expectativa de que ela seja suficiente para impedir que o
leilão se prolongue excessivamente. Acresce que se trata de alterações que incidem sobre
aspectos meramente práticos, logísticos e de ordenação de trâmites procedimentais,
fundadas em motivos de interesse público claramente atendíveis em concreto, ligados à
evolução de um conjunto de fatores e decisões externos e alheios à ANACOM, incluindo o
comportamento dos participantes no leilão, que justificam a necessidade de aceleração
procedimental do leilão.
As medidas em causa são justificadas, cumprindo as exigências inerentes ao princípio da
proporcionalidade: i) são adequadas, já que são aptas a prosseguir o objetivo pretendido, que
é o da aceleração muito relevante do leilão; ii) são necessárias, pois nas circunstâncias atuais
são as que melhor permitem cumprir o objetivo; iii) e as suas vantagens justificam a sua
adoção, particularmente tendo em conta os benefícios sociais e económicos da
implementação atempada e célere das redes e serviços móveis que são muitíssimo
relevantes.
Especificamente quanto à possibilidade de, para efeitos de agilização, se vir a inibir a
utilização dos incrementos mínimos mais baixos (1% e 3%) que os licitantes podem escolher
numa dada ronda, considera-se que essa, tal como outras opções, num cenário de maior
prolongamento do leilão, poderão vir a ser ponderadas.
Assim, nos termos do disposto no artigo 10.º dos seus Estatutos e dos artigos 98.º e seguintes
do Código do Procedimento Administrativo, a ANACOM dá conhecimento deste projeto de
Regulamento ao membro do Governo responsável pela área das comunicações e procede à
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sua publicação no seu site institucional, bem como na 2.ª série do Diário da República,
proporcionando, assim, a intervenção do Governo, das entidades que se encontram
constituídas como licitantes no âmbito do leilão e das demais entidades interessadas.
Os contributos, por escrito e em língua portuguesa, podem ser enviados durante um período
de
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dias

úteis,

preferencialmente

por

correio

eletrónico

para

o

endereço

reg.leilao@anacom.pt.
Nota-se que, após a publicação do aviso de início do procedimento de alteração
regulamentar, a ANACOM ponderou os diversos contributos recebidos, os quais refletem
posições que não são convergentes. Antes de adotar a presente decisão, esta Autoridade
optou por, recorrendo às possibilidades conferidas pelo Regulamento, reduzir o tempo de
duração entre rondas, de forma a acomodar uma ronda diária adicional, a fim de verificar se
essa alteração seria suficiente para imprimir maior celeridade ao leilão. Não obstante,
constatou-se que a alteração em causa não gerou uma aceleração suficiente do
procedimento. Adicionalmente, no período em causa foram ponderados os resultados de
consultas especializadas efetuadas pela ANACOM quanto às alterações agora introduzidas.
Na sequência destas iniciativas, conclui-se que neste momento é urgente a adoção de
medidas que contribuam de forma efetiva para a agilização procedimental, sendo que o prazo
fixado, por aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 10.º dos Estatutos da ANACOM, tem em
consideração não só a premência das alterações consideradas – atendendo a que o
procedimento do Leilão se encontra em curso, tendo-se realizado já 580 rondas na fase de
licitação principal, existindo o risco, a manter-se o padrão de licitações até agora observado,
de este perdurar por um período largamente superior ao que era inicialmente antecipável e
que se afigura exigível para adequada prossecução do interesse coletivo –, mas também o
conhecimento prévio dado aos licitantes dos ajustamentos agora a introduzir. Com efeito, as
alterações que se aprovam já foram equacionadas no referido aviso de início do procedimento
de alteração regulamentar e incidem numa parte das mesmas.
Quando seja o caso, a informação considerada confidencial deve ser identificada, de forma
expressa e fundamentada, devendo ser enviada uma versão não confidencial, para
publicação, nos termos previstos na lei e na decisão da ANACOM de 17 de novembro de
2011. A confidencialidade das pronúncias será especialmente salvaguardada no caso dos
licitantes como tal constituídos no âmbito do Leilão em curso, nos termos do Regulamento
n.º 987-A/2020.
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Encerrada a consulta regulamentar, a ANACOM procederá à apreciação das pronúncias e
dos contributos apresentados e, com a aprovação do Regulamento, disponibilizará um
relatório contendo uma referência aos mesmos, bem como uma apreciação global que reflita
o entendimento desta Autoridade e os fundamentos das opções tomadas.
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PROJETO DE REGULAMENTO
Artigo 1.º
Alteração ao Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro
O artigo 27.º do Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 27.º
[…]
1 – As rondas decorrem nos dias úteis, entre as 9:00 e as 19:00 horas.
2 – […]
3 – Cada ronda tem uma duração de 30 minutos, sem prejuízo dos n.os 4 e 5 do presente
artigo.
4 – […]
5 – […]
6 – […]
7 – […]
8 – […]
9 – […]
10 – […]
11 – […]»
Artigo 2.º
Entrada em vigor
As alterações introduzidas no Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro, pelo presente
regulamento, entram em vigor no 3.º dia seguinte ao da sua publicação.
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