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Relatório da audiência prévia da VODAFONE 

ao Projeto de Decisão da Emissão do título dos Direitos de 

Utilização de Frequências atribuídos nas faixas dos 700 MHz e 

dos 3,6 GHz na sequência do Leilão objeto do Regulamento n.º 

987-A/2020, de 5 de novembro 
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Enquadramento 

Por deliberação de 23 de novembro de 2021, a Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) aprovou o relatório final do Leilão para a atribuição de Direitos de Utilização de 

Frequências (DUF) nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 

3,6 GHz, objeto do Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro (Regulamento do 

Leilão), que inclui a decisão de atribuição dos correspondentes DUF. 

No âmbito deste Leilão, foram atribuídos à Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, 

S.A. (VODAFONE) os direitos de utilização das frequências correspondentes aos onze 

lotes ganhos por esta empresa, nos seguintes termos: 

❖ 2 x 10 MHz na faixa de frequências dos 700 MHz (703-733 MHz / 758-788 MHz); 

❖ 90 MHz na faixa de frequências dos 3,6 GHz (3400-3800 MHz). 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 40.º do Regulamento do Leilão, o sentido 

provável de decisão, aprovado pela ANACOM em 24 de novembro de 2021, foi submetido 

à audiência prévia da VODAFONE, nos termos do artigo 121.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, tendo sido fixado para o efeito um prazo de 10 dias úteis. 

Neste âmbito, a VODAFONE submeteu a sua pronúncia no dia 26 de novembro de 2021. 

O presente relatório de audiência prévia apresenta, resumidamente, a pronúncia da 

VODAFONE e explicita o entendimento da ANACOM sobre a mesma, fundamentando, a 

decisão de emissão do título dos DUF nas faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz, da qual faz 

parte integrante. 
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I. Comentários Gerais 

A VODAFONE refere que as posições expressas neste âmbito não prejudicam as posições 

assumidas «publica e/ou judicialmente, relativamente ao Regulamento do Leilão 5G, 

nomeadamente no âmbito dos processos n.os 996/19.9BELSB, 705/20.0BELSB, 

2140/20.0BELSB e 197/21.6BELSB, nem, configuram qualquer aceitação das normas do 

Regulamento do Leilão 5G que a Vodafone considera ilegais, bem como futuras ações que 

possa vir a intentar». 

II. Prazos para cumprimento das obrigações de cobertura e/ou reforço de voz 

A VODAFONE considera que deverá ser tido em considerado o «ónus adicional» resultante 

da necessidade de «garantir o cumprimento das obrigações de cobertura e de reforço do 

sinal de voz, previstas nos números 44 e 45 no SPD do DUF.». 

Afirma a empresa que a manutenção dos prazos para cumprimento das referidas 

obrigações, que classifica «deveras desafiantes», «é agora de dificílima execução» em 

virtude da duração de quase 1 ano do processo de licitação, da permanência da 

instabilidade relativa à pandemia, realçando para o efeito a nova variante africana e as 

recentes medidas de restrição à retoma da normalidade, e da «imprevisibilidade da retoma 

da regularidade no fornecimento de shipsets» e dos «circuitos logísticos de comércio 

internacional», que têm afetado nomeadamente os fornecedores de redes. Por estas 

razões, a empresa considera que a capacidade efetiva de cumprimento das obrigações de 

cobertura e reforço de voz está significativamente condicionada. 

Nota adicionalmente a VODAFONE que a execução dessas obrigações depende da 

celeridade do processo de licenciamento local, que refere ser bastante heterogéneo, 

moroso e incerto, pelo que entende que a ANACOM deverá criar os mecanismos 

necessários à agilização destes processos. 

Neste contexto, a VODAFONE considera que deverão ser prorrogados os prazos de 

cumprimento destas obrigações, indexando a sua concretização à data de emissão do 

DUF, concedendo 3 anos para a execução das obrigações previstas no n.º 44.2. alínea a), 

4 anos para as previstas no n.º 44.2. alínea b) e 5 anos para as previstas no n.º 44.2. alínea 

c) e n.º 45.2., permitindo o mesmo tempo efetivo de execução que o previsto inicialmente 

no Regulamento. 
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Entendimento da ANACOM 

Conforme a ANACOM já explicitou por diversas ocasiões no decurso deste procedimento, 

a concretização das obrigações associadas ao espectro disponibilizado neste Leilão, 

envolvendo designadamente o reforço ou a implementação das redes com vista à 

disponibilização de serviços de comunicações eletrónicas, quer ao nível do 3G ou do 4G, 

quer ao nível do 5G, visam a prossecução do interesse público que lhe está subjacente e 

que é, objetivamente, da maior relevância, antecipando-se que o seu impacto para o 

desenvolvimento económico e social do país seja muito significativo. 

Foi este o enquadramento das intervenções da ANACOM que visaram a agilização 

procedimental do Leilão de forma a imprimir uma maior celeridade ao procedimento. 

Procurou-se desta forma garantir que os cidadãos, as empresas, as instituições 

obtivessem, o mais rapidamente possível, os incalculáveis benefícios económicos e sociais 

que advirão da implementação da transição digital impulsionada pelo 5G em termos de 

desenvolvimento e competitividade da economia nacional e de coesão social e territorial, 

assim como o de assegurar, designadamente através do reforço das redes existentes e do 

serviço de voz, que rapidamente comecem a ser corrigidas as insuficiências de cobertura 

e de capacidade dos serviços móveis que subsistem em diversas zonas do país, incluindo 

nas áreas mais remotas 

Ademais, num contexto de uma eventual evolução menos favorável da situação 

pandémica, não pode deixar de se reiterar a premência da concretização das referidas 

obrigações, na medida em que, como por demais ficou demonstrado durante os períodos 

mais críticos da pandemia que se viveram em Portugal desde o início de 2020, as novas 

formas de trabalho assentes no teletrabalho e o ensino remoto ou à distancia, só foram 

possíveis e só continuarão a ser possíveis se se alicerçarem  em redes de comunicações 

eletrónicas ubíquas, resilientes e com elevada capacidade, notando-se a este respeito que 

foram muitas as reclamações designadamente de autarquias e população em geral sobre 

as carências que continuam a registar-se a esse nível. 

Assim, a pandemia reforça a necessidade de se garantir que as redes se desenvolvam o 

mais rapidamente possível de forma a chegarem a toda a população, especialmente das 

áreas mais remotas, de menor densidade.  

Importa também evidenciar que as empresas há muito que conhecem as condições que 

decorrem do Regulamento do Leilão, designadamente as obrigações ora em causa e o 

calendário para a sua concretização, tendo ao longo do processo tido oportunidade de se 
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preparar. Aliás, note-se que no decurso dos últimos meses em que decorreu a fase de 

licitação principal – dado o reduzidíssimo nível de procura de lotes registado, com impacto 

apenas na obtenção de um único lote – cada empresa licitante já tinha um conhecimento 

antecipado e quase exato do número de lotes e das faixas de frequências que viria a 

adquirir. 

Como tal, as empresas puderam preparar-se para o lançamento comercial dos serviços e 

puderam também preparar-se para o cumprimento das obrigações de cobertura fixadas, 

cujos prazos de concretização se iniciam em 2023. 

Neste contexto, considera-se que é absolutamente fundamental para o interesse nacional 

assegurar o cumprimento dos prazos de concretizações das obrigações a que se refere a 

VODAFONE.  

No que respeita à articulação com os órgãos autárquicos, nota-se que o licenciamento local 

é da responsabilidade das autarquias, não podendo a ANACOM assegurar a harmonização 

pretendida pela VODAFONE. Não obstante, esta Autoridade tem vindo a desenvolver um 

conjunto de ações de esclarecimento e sensibilização para o desenvolvimento do sector 

das comunicações em particular no que respeita às redes 5G, nomeadamente no que se 

refere à instalação e gestão de infraestrutura aptas. 

III. Espectro a utilizar para o cumprimento das obrigações de cobertura 

A VODAFONE solicita que seja esclarecido se as obrigações de cobertura previstas no 

n.º 44, «poderão ser cumpridas com recurso a qualquer faixa de frequências objeto do título 

dos direitos de utilização de frequências para serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres ICP-ANACOM n.º 03/2012, com os devidos averbamentos, incluindo o 

averbamento n.º 6 em análise». Isto porque, refere que o n.º 3 do referido DUF prevê 

expressamente que «o cumprimento das obrigações de cobertura fixadas no presente título 

pode ser assegurado com recurso a qualquer um dos direitos de utilização de frequências 

de que a VODAFONE é titular nos termos do presente título, salvo no caso previsto no 

número 19.4», e considera, portanto, que as obrigações de cobertura previstas no n.º 44 

do SPD estarão igualmente abrangidas por esta possibilidade. 
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Entendimento da ANACOM 

Tal como resulta da sua inserção sistemática no título único dos direitos de utilização de 

frequências atribuídos à VODAFONE, o número 3 citado pela VODAFONE é de aplicação 

transversal a todos os DUF detidos pela empresa. Com efeito e como a VODAFONE 

demonstra saber, o mesmo insere-se na parte geral do título (Parte I), a qual contém as 

disposições que são aplicáveis a todos os DUF nele contidos. 

Tratando-se assim de uma disposição de aplicação transversal, entendeu-se não ser 

necessário transpor especificamente para o número 44 do título o que se estabelece no 

n.º 9 do artigo 42.º do Regulamento do Leilão, de acordo com o qual «As obrigações de 

cobertura previstas no presente artigo 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 presente Regulamento.». 

IV. Tecnologias para o cumprimento da obrigação de reforço de sinal do serviço de 

voz 

A VODAFONE refere no número 45, relativo à obrigação de reforço de sinal do serviço de 

voz, que não é mencionado explicitamente que esta pode ser cumprida com recurso a 

qualquer tecnologia, conforme previsto no n.º 4 do artigo 44.º do Regulamento do Leilão.  

A empresa solicita que a questão seja esclarecida, prevendo-se expressamente no 

averbamento n.º 6 “a possibilidade de a obrigação de reforço de sinal do serviço de voz 

prevista no n.º 45 poder ser efetuada com recurso a qualquer tecnologia”. 

Entendimento da ANACOM 

Conforme decorre do n.º 4 do artigo 44.º do Regulamento do Leilão, a obrigação de reforço 

do sinal do serviço de voz pode ser cumprida com recurso a qualquer faixa de frequências 

consignada à VODAFONE e a qualquer tecnologia. 

Conforme também se explicitou no entendimento que consta do relatório da consulta 

pública a que foi submetido o Regulamento do Leilão «atenta a neutralidade tecnológica, 

esta obrigação de reforço/complemento da cobertura do serviço de sinal de voz em todo o 

território nacional poderá ser acomodada na faixa de frequências dos 700 MHz ou em 

qualquer uma das faixas de frequências atualmente detidas pelos operadores titulares de 
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DUF. Tal possibilidade permite beneficiar das tecnologias já existentes e da evolução 

tecnológica que ocorra até 2025 e por aí em diante.». 

Como tal, a não referência à utilização de qualquer tecnologia constitui um lapso que será 

corrigido no título da VODAFONE. 

Note-se, porém, que o recurso a qualquer tecnologia terá de observar as condições 

técnicas definidas para cada faixa de frequências nos termos constantes do título. 

V. Obrigações de desenvolvimento 

A VODAFONE considera que não é claro se «para efeitos do cumprimento do disposto no 

53.2, nos termos definidos no 53.6., se devem considerar apenas as estações próprias 

instaladas pela Vodafone ou se deverão ser também consideradas as estações partilhadas, 

bem como as de terceiros com recurso a ofertas grossistas». 

Entendimento da ANACOM 

Nos termos do n.º 4 do artigo 43.º do Regulamento do Leilão «As obrigações de instalação 

de estações a que se referem os n.os 2 e 3 podem ser cumpridas através de estações 

próprias, partilhadas ou de terceiros com recurso a ofertas grossistas», enquanto o n.º 5 

do mesmo artigo refere que «Para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 1 do presente 

artigo, são apenas contabilizadas as estações de base próprias instaladas pelos titulares 

de direitos de utilização de frequências, incluindo as instaladas ao abrigo do disposto no 

n.º 3.». Estas disposições foram transpostas para os números 53.5 e 53.6. referidos pela 

VODAFONE, sendo claro que as obrigações identificadas no número 53.2. devem ser 

cumpridas apenas com recurso a estações próprias. 

Aliás, recorda-se a este respeito que no Relatório da consulta a que foi submetido o 

Regulamento do Leilão foi, desde logo, evidenciado, no entendimento incluído no capítulo 

3.7.6, que «visando ainda uma maior flexibilidade no cumprimento da obrigação de 

desenvolvimento da rede, admitem-se agora situações de partilha de estações de base ou 

situações em que o titular do DUF utilize estações de base de terceiros com recursos a 

ofertas grossistas. No entanto, só as estações de base próprias serão contabilizadas para 

efeitos do número total de estações de base que têm de ser instaladas no país.». 
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VI. Obrigações de acesso prevista no n.º 8A 

A VODAFONE entende que a remissão prevista no n.º 8 A. ponto 1 deveria fazer referência 

à alínea b) do número 7, e não ao número 6, em consonância com o previsto n.º 4 do 

averbamento n.º 6. 

A VODAFONE considera que deverá ser efetuada uma normalização à periodicidade de 

dar conhecimento à ANACOM da evolução das negociações dos acordos de MVNO e de 

itinerância (roaming) nacional. Sendo obrigações de natureza idêntica, considera que não 

se justifica que a disposição do número 8.12. refira envios semanais e o número 8A.11 

refira envios quinzenais. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista o lapso indicado em relação à referência à alínea b) do número 6, 

incluída no n.º 8A e irá corrigi-lo na versão final do título, alterando de forma o mencionar 

o número 7. 

No que respeita às obrigações constantes dos números 8.12 e 8A.11, sem prejuízo da sua 

natureza equivalente, importa salientar que refletem obrigações impostas em momentos 

distintos e decorrentes de Regulamentos diferentes (o número 8 decorre do Regulamento 

do Leilão Multifaixa, de 2011, e o número 8A decorre do Regulamento do Leilão, a que se 

refere o averbamento ora em causa), pelo que as mesmas não podem ser objeto de 

“normalização”, como pretende a VODAFONE.  

VII. Conclusão 

Decorre do exposto nos vários entendimentos desta Autoridade, incluídos nos capítulos 

anteriores, que o título da VODAFONE não conterá alterações relevantes face ao projeto 

de título, para além das que resultam da inclusão da data de aprovação da decisão, da 

data em que vigora a obrigação de acesso à rede para MVNO, da data do termo do DUF 

e da correção de lapsos, um identificado no ponto 45.5. em que existia uma referência para 

o artigo 44.º do Regulamento do Leilão, quando essa referência deve remeter para o artigo 

45.º, outro alterando a referência no ponto 8A à alínea b) do número 6, quando deveria ser 

à alínea b) do número 7 e um último para incluir a referência “e a qualquer tecnologia” no 

número 45.5 do DUF. 


