Relatório da audiência prévia
ao Projeto de Relatório do Leilão
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Enquadramento
Ao abrigo do disposto nos artigos 36.° e 37.° do Regulamento n.° 987-A/2020, de 5 de
novembro, na redação em vigor (Regulamento do Leilão)’, o Conselho de Administração
da ANACOM aprovou, em 4 de novembro de 2021, o projeto de Relatório do Leilão,
contendo o projeto de decisão de atribuição dos direitos de utilização de frequências (DUF),
Em cumprimento do disposto no artigo 36.° do Regulamento do Leilão, a ANACOM
notificou todos os licitantes para que, querendo, se pronunciassem por escrito, no prazo de
dez dias úteis contado da data de receção da notificação, a saber:
•

DENSE AIR Portugal! Unipessoal! Lda. (DENSE AIR);

•>

DIXAROBIL TELECOM, Sociedade Unipessoal, Lda. (DIXAROBIL);

>

MEO

•:•

NOS Comunicações, S.A. (NOS);

<•

NOWO Communications, S.A. (NOWO);

•.

VODAFONE Portugal

—

Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO);

—

Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE).

Em tempo, e pela ordem indicada, foram recebidas as pronúncias da DENSE AIR (Anexo
1), da DIXAROBIL (Anexo 2), da NOWO (Anexo 3), da MEO (Anexo 4), da NOS (Anexo
5) e da VODAFONE (Anexo 6).
O presente relatório de audiência prévia apresenta, resumidamente, as pronúncias
recebidas e explicita o entendimento da ANACOM sobre as mesmas, fundamentando, em
conjunto com o relatório final do leilão, a decisão de atribuição de DUF.
Atendendo às matérias explanadas nas pronúncias recebidas, este relatório será dividido
nos seguintes capítulos:
•

Contributos gerais (Parte 1);

•

Plataforma eletrônica de suporte ao leilão (Parte II)

•

Fase de qualificação (Parte III);

•

Fase de consignação (Parte IV);

Disponível em https://www.anacompt/renderisp?contentld=1 567663.
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•

Fase de atribuição (Parte V);

•

Outras matérias (Parte VI);

•

Conclusão (Parte VII).

1. Contributos gerais
Pronúncias recebidas
A DENSE AIR refere expressamente na sua pronúncia que «não tem qualquer objeção,
comentário ou observação relativamente aos documentos em questão [Relatório e projeto
de atribuição dos DUF], o que faz de forma a contribuir para celeridade referida pela
ANACOM

(.9».

A DIXAROBIL refere que «apoia incondícionalmente o Projeto de Relatório do Leilão, o
qual deve ser aprovado sem delonga.’>.
A MEO afirma que a sua pronúncia em nada prejudica as posições adotadas em processos
judiciais que estejam relacionadas com este assunto, não constituindo ou podendo ser
interpretada como constituindo qualquer alteração ou renúncia à posição por si defendida
nos processos judiciais em curso, relacionados com o Leilão e/ou com o respetivo
Regulamento, bem como com a queixa que apresentou à Comissão Europeia.
Neste contexto, salienta ainda que os comentários e sugestões que formula não
representam qualquer conformismo face ao modo como o Leilão 5G se desenrolou, nem
afetam o seu entendimento sobre o que refere terem sido as diversas ilegalidades
verificadas, alegando que reserva «o direito de vir a invocá-las em juízo, designadamente
em sede de impugnação do relatório final do leilão e das decisões de atribuição dos direitos
de utilização de frequências aos licitantes vencedores, bem como das decisões de emissão
dos respetivos títulos.».
Em face da experiência obtida com todo este processo, a empresa entende ser oportuno
elencar « um conjunto de comentários e recomendações sobre as regras deste regulamento
e a respetiva plataforma eletrónica de supo de, na expectativa de que a ANACOM as possa
ter em conta em futuros procedimentos de atribuição de direitos de utilização de
frequências.».

Neste contexto, considera que as alterações efetuadas ao Regulamento «constituem um
mau precedente que erode a confiança na condução destes processos por parte da
ANACOM»; refere que a questão de o aumento geral do preço se tornar particularmente
lento quando o excesso de procura é baixo devia ter sido antecipada e mitigada; acrescenta
que, tendo optado pelo modelo de leilão SMRA2, a ANACOM «devia ter reservado para si
própria, no Regulamento original, discricionariedade suficiente para alterar o número de
rondas diárias e os incrementos mínimos possíveis, à semelhança do que fizeram outras
ARN (na Alemanha, por exemplo)»; e que, não o tendo feito, não é justo, nem apropriado
responsabilizar os operadores, que «se (imitaram a aplicar as regras existentes

—

cuja

aprovação foi da responsabilidade exclusiva da ANACOM.». Em seu entendimento, essas
regras «incentivavam os operadores a escolher os incrementos mínimos de modo a evitar
o risco de pagar em excesso face aos seus rivais e, ao mesmo tempo, a manter ao melhor
preço uma determinada posição relativa em termos de quantidade de espectro, que é o
comportamento expectável de maximização do valor acionista.».
A empresa refere, ainda, que «a opacidade quanto ao número de participantes no leilão e
a respetiva procura de espectro em cada categoria pode ter dificultado a compreensão dos
posicionamentos em jogo, atrasando desnecessariamente o desfecho do leilão.».
Por fim, a MEO apresenta algumas sugestões para ponderação da ANACOM,
relativamente a futuros procedimentos de atribuição de DUF através de leilão, envolvendo
a inclusão de regras que permitam ao leiloeiro acelerar o andamento do procedimento, a
divulgação de informação sobre os participantes no leilão, o recurso ao processo de análise
interpares do RSPG3, previsto no artigo 35.° do Código Europeu das Comunicações
Eletrónicas, e o recurso a apoio profissional especializado, incluindo no que respeita às
especificações e funcionalidades da plataforma eletrônica de suporte.
A NOS considera que o Projeto de Relatório do Leilão não reflete os factos relativos à
contestação de que o Regulamento tem sido alvo (designadamente, a nível judicial), que
entende que constituem elementos muito relevantes e marcantes do leilão. De acordo com
a empresa, os pressupostos em que o Regulamento assentou

—

«de que o sector(...) não

é competitivo e de que mais operadores no mercado é sinónimo de mais concorrência»

—

estavam, e estão, errados, e para contestar as conclusões do Regulador, elenca vários
aspetos, nomeadamente, relacionados com: o investimento efetuado pelos operadores
2
>

Simultanecus MuItipIe-Round Ascending.
Radio Spectrum Policy Group.
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nacionais, a rentabilidade do sector, o nível de preços, a inexistência de correlação entre
o número de operadores e a intensidade competitiva, o número de operadores noutros
países europeus e a inexistência de uma análise de impacto regulatório.
A empresa prossegue a sua pronúncia evidenciando que, com base nos pressupostos que
considera errados, «o Regulamento inclui múltiplas medidas de discriminação em favor dos
novos entra ntes» e em prejuízo dos operadores de rede que atuam e investem há dezenas
de anos no sector, as quais distorcem a concorrência, criam incentivos errados e
prejudicam o investimento.
Para a NOS, as medidas de discriminação positiva dos novos entrantes são inaceitáveis,
porquanto, designadamente, são inéditas e sem precedentes a nível nacional e
internacional, coartaram a possibilidade de os operadores em atividade no mercado
reforçarem as suas redes 4G, não promovem o investimento e não contribuem para a
generalização da digitalização e da coesão territorial. Considera ainda que o roaming
nacional é uma medida excessiva e não é, nem foi, uma realidade na maioria dos países
europeus, onde a sua imposição é uma exceção.
A empresa considera ainda que o Regulamento enferma de várias falhas jurídicas que
decorrem dos «erros de avaliação» e do desrespeito pela Resolução do Conselho de
Ministros n.° 7-A12020, de 7 de fevereiro (RCM n.° 7-A12020), incluindo: o «erro nos
pressupostos e falta de fundamento», ao prever medidas discriminatórias com o propósito
de promover a entrada de novos operadores, partindo de pressupostos errados; o
«desrespeito da RCM» n.° 7-A/2020, pois tais medidas discriminatórias não encontram
alicerce na referida Resolução; a «falta de fundamento legal» por não haver na lei /norma
habilitante para a adoção das referidas medidas discriminatórias; a «violação de princípios
constitucionais» no que respeita ao tratamento que qualifica como desigual, não
fundamentado e excessivo dos novos entrantes; e a existência de «auxílios de Estado
ilegais e violação de diretivas europeias relativas ao sector das comunicações» decorrente
da previsão das medidas de discriminação positiva a lavor dos novos entrantes.
No entendimento da NOS o procedimento está, ainda, inquinado pelas opções da
ANACOM relativamente ao DUF detido pela DENSE AIR, em concreto, por não ter
recuperado esse direito de utilização, criando uma situação de escassez de espectro na
faixa dos 3,6 GHz.
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A empresa refere que este tacto motivou que tivesse intentado vájias ações judiciais,
incluindo providências cautelares, a contestar o Regulamento do Leilão e, posteriormente,
novas ações e providências cautelares relativas às alterações que foram introduzidas ao
referido Regulamento. Especificamente sobre estas alterações ao Regulamento, a NOS
refere que, apesar de mencionadas no Relatório, nada é referido a respeito do elevado
nível de contestação que suscitaram.
Adicionalmente, a NOS faz referência às queixas formais que apresentou à Comissão
Europeia a respeito dos auxílios de Estado alegadamente ilegais e da alegada violação do
quadro jurídico-regulatório do sector das comunicações, adiantando que estas ainda se
encontram «em fase de análise por aquela instituição».
A empresa refere que, sendo factual, o Relatório do Leilão não pode deixar de mencionar
essas queixas e as ações judiciais propostas a nível nacional.
A NOWO concorda com o projeto de Relatório e com o projeto de decisão de atribuição
dos DUF, considerando que o referido projeto de Relatório «reflete corretamente todas as
fases do Leilão tendo em conta o conhecimento limitado que a NOWO teve no decurso do
mesmo, dada a confidencia/idade que foi exigida e assegurada no âmbito do Regulamento
do Leilão 50 quanto aos restantes participantes e respetivas atuações. O Relatório
completa esse conhecimento limitado, pois apresenta, com um elevado nível de detalhe,
as ações e tomadas de posição de todos os participantes. bem como as posições e
decisões adotadas pelo Regulador durante o desenrolar do Leilão.>’. E acrescenta que «é
apresentada informação muito relevante para entender o comportamento dos participantes
e o seu impacto no processo, nomeadamente em termos de prolongamento desnecessário
da fase de licitação principaL».
Segundo

a

empresa,

o

leilão

«só pode ser considerado

um

sucesso,

uma

vez que atingiu o seu grande objetivo de fomentar o aumento da concorrência através da
entrada de novos operadores no mercado», tendo assegurado a entrada no mercado de
novos operadores e permitido que Portugal se aproxime de outros exemplos de referência
a nível europeu, o que levará a alterações estruturais no mercado nacional,

que se

traduzirão, inevitavelmente, em níveis acrescidos de concorrência, com maior variedade
de ofertas e melhores preços, que beneficiarão consumidores, famílias e empresas.».
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A NOWO refere ainda que o leilão permitiu ao Estado um encaixe financeiro muito
significativo, o qual espera venha a ser utilizado para promover a transição digital do País,
apoiando o desenvolvimento de redes avançadas de comunicações eletrónicas e o
alargamento da literacia digital a toda a população e tecido empresarial.
A empresa entende dever referir que a ANACOM não pode ser culpabilizada pelo
prolongamento excessivo do leilão por, alegadamente, ter realizado um mau desenho do
Regulamento por que se regeu, o qual foi usado noutros países europeus

cc

sem que tal

resultasse em durações sequer comparáveis à verificada em Portugal». No seu
entendimento, desde o início da fase de licitação principal que seria evidente que, em
virtude do número de lotes da Categoria J, em que os três principais operadores
previsivelmente estariam interessados, «o ritmo do Leilão iria ser determinado em exclusivo
por estes operadores». Neste sentido, adita que, tal como se verificou noutros leilões na
Europa, «os operadores estabelecidos são os que definem à partida, com maior precisão,
os valores finais objetivo dos lotes, sendo isto feito independentemente do desenho
específico adotado para o funcionamento do leilão. Assim, o que se observa em condições
normais é que os valores dos lotes se aproximam muito rapidamente dos valores objetivo
definidos pelos operadores estabelecidos na sua estratégia

(...).«.

A empresa acrescenta, neste contexto, que a fase de licitação para novos entrantes
decorreu muito rapidamente e os valores dos lotes disputados atingiram, num curto espaço
de tempo, os valores finais, o que demonstra o interesse dos novos entrantes em concluir,
de forma expedita, a licitação.
A VODAFONE refere que a sua pronúncia não prejudica quaisquer posições que tenha
assumido, pública e/ou judicialmente, sobre o Regulamento do Leilão, nomeadamente nos
processos que correm termos no Tribunal Administrativo, nem configura qualquer
aceitação das normas daquele Regulamento que considera ilegais.
A empresa releva a importância da audiência prévia, que considera contribuir para uma
maior transparência e esclarecimento dos diversos participantes no processo de atribuição
de DUF, considerando, contudo, exíguo o período de 10 dias úteis concedido aos
interessados para analisar toda a documentação disponibilizada. Reconhecendo que o
referido prazo corresponde ao período previsto para o efeito, no Regulamento, considera
que o formato em que os documentos foram disponibilizados e a dificuldade da sua análise
prejudicaram o escrutínio pleno e informado do projeto de Relatório.

4
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Na opinião da VODAFONE o projeto de Relatório espelha adequadamente o que ocorreu
ao longo do processo de leilão, que qualifica como «longo, confuso, Indevidamente
preparado e pautado pela falta de esclarecimento e clareza do Regulador, prejudicando
uma participação transparente, esclarecida e segura dos diversos licitantes» e «o potencial
que a atribuição do espectro em causa tem para o mercado e para o país.».
A VODAFONE admite que o leilão decorreu em circunstâncias extraordinárias por causa
da situação da pandemia provocada pela COVID-1 9, mas considera que o Regulador não
teve também sobre a pandemia a postura que seria expectável e que terá sido adotada
por outros reguladores em diversos países da União Europeia.
A empresa considera que o processo de leilão foi um «insucesso pelo tempo que demorou,
pela falta de segurança e clareza, entre outros aspetos», que resultaram apenas da
atuação do Regulador, que assumiu integralmente o desenho, aprovação e publicação do
Regulamento do Leilão, e que desconsiderou as orientações dadas pelo Governo na RCM
n.° 7-N2020 e os contributos dos operadores, quando estes procuraram identificar as
fragilidades e deficiências do processo de leilão desenhado pela ANACOM.
Refere ainda a VODAFONE que não pode aceitar qualquer tentativa da ANACOM de
responsabilizar os licitantes pela delonga verificada no procedimento e pelo consequente
atraso no lançamento do 5G em Portugal, tendo a estratégia dos licitantes sido
estabelecida, em função e no cumprimento escrupuloso das regras estabelecidas pelo
Regulador, visando cada um dos licitantes maximizar as suas hipóteses de obter o
resultado que pretendia.
A VODAFONE refere-se ainda às alterações ao Regulamento do Leirão, salientando que
a primeira alteração não foi devidamente fundamentada, e que a redução da duração das
rondas e o aumento do período diário de licitação «revelou um completo alheamento»
sobre todas as tarefas e processos realizadas pelos licitantes, o que potenciou «igualmente
a existência de mais erros de análise e tomadas de decisão em menos tempo, as quais
eram irreversíveis e envolviam valores financeiros na ordem dos milhões de euros».
Segundo esta empresa, o Regulamento já permitia que as rondas fossem terminadas
antecipadamente pela ANACOM, mas a plataforma de suporte ao leilão não permitia essa
possibilidade, o que «implicou um prolongamento excessivo e dispensável do Leilão».

±
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Acresce que a VODAFONE já tinha solicitado a introdução dessa funcionalidade, o que
não foi aceite pela ANACOM.
Acrescenta que ao aumentar o número de rondas diárias, de 6 para 7 rondas (através da
redução do intervalo entre rondas de 30 para 20 minutos), a ANACOM já tinha efetuado
uma alteração às regras iniciais, sem que tenha existido qualquer justificação por parte do
Regulador.
Sobre a segunda alteração ao Regulamento, a empresa recorda que referiu que se iria
tornar «pelas piores razões, num

“case study” dos procedimentos de seleção

concorrencial>’.
A VODAFONE salienta que a ANACOM caracterizou este procedimento pela «incerteza,
pela alteração não prevista e pelo ajustamento ao sabor das conveniências», considerando
que a <‘inversão das regras que pautam o Leilão é ostensivamente ilegal e ofende
princípios que são traves-mestras dos procedimentos de seleção concorrencial”, tendo-se
repercutido «inevitavelmente no resultado do Leilão».
Para a VODAFONE ficou «demonstrado o modo apressado, pouco ponderado e pouco
diligente com que a ANA COM aprovou o Regulamento do Leilão, bem como as suas
sucessivas alterações, gerando sistematicamente falhas e os consequentes remendos
sucessivos, sempre numa lógica de tentativa/erro».
A empresa qualifica o Regulamento como um «work in progress”, sujeito a iniciativas
reativas da ANACOM que, por falta de estudo e reflexão no momento da sua elaboração,
produziu um documento que não serviu para regular o processo de leilão do princípio ao
fim, pondo em causa previsibilidade, certeza e segurança jurídicas, afetando as decisões
de investimentos, o interesse dos cidadãos e até mesmo a sã concorrência ferindo, em
última instância, todos os princípios regulatórios a que a ANA COM está adstrita».
Refere, ainda, que o ato de atribuição dos DUF está ferido de ilegalidade. Reportando-se
aos processos judiciais em curso, a VODAFONE afirma que as «ilegalidades em causa
foram já [por si] desenvolvidas» nos processos que intentou, e «opta» por fazer uma
<‘súmula das questões» que entende serem mais relevantes e impactantes na validade do
ato, a saber: i) a omissão da fundamentação económica do Regulamento do Leilão (ao
contrário do que se dispõe nos artigos 99.° do Código do Procedimento Administrativo
(CPA) e 55°, n.° 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE)), e que, segundo a
9

empresa, foi reconhecida pela ANACOM no Relatório da Consulta Pública, configurando,
na sua perspetiva, uma ilegalidade grave, quer pela «impreparação e falta de rigor que ela
indicia», quer pela circunstância de o Regulamento <‘conter um conjunto de medidas
regulatárias (nomeadamente, a favor de novos entrantes no mercado)’> que a empresa
considera que não teriam sido acolhidas se tivessem sido precedidas desse tipo de
ponderação; ii) «o estatuto dos “novos entrantes”, que considera que se apresenta como
«desproporcional, injustificado e discriminatório»; iU) as condições aplicáveis aos ‘novos
entrantes” que, no seu entendimento configuram auxílios de Estado, na aceção do disposto
no artigo 107°, n.° 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), não
tendo sido previamente notificadas à Comissão Europeia; iv) o Regulamento do Leilão
contrariar o disposto na RCM n.° 7-N2020, à qual, em seu entender, a ANACOM se
encontrava vinculada; v) a «ilegalidade que começou a ser discutida nos Tribunais há já
algum tempo» e que se prende com o DUF da DENSE AIR que, segundo a empresa,
caducou em 2012, por falta de exploração comercial das respetivas frequências, sendo
que a sua manutenção tornou o espectro na faixa dos 3,6 0Hz ainda mais escasso e
artificialmente mais caro; e vi) as obrigações de cobertura previstas no artigo 42.° do
Regulamento do Leilão que, além de se encontrarem totalmente carecidas de
fundamentação, são desproporcionais, inadequadas ao objetivo pretendido pela ANACOM
e, de todo o modo, desnecessárias,
Por fim, a VODAFONE considera também que a ANACOM violou os princípios da
transparência e da participação dos interessados no procedimento tendente à aprovação
de normas regulamentares que direta e imediatamente os afetem (cfr. artigos 12.° e 101.0
do CPA e artigo 267.°, n.° 5. da Constituição da República Portuguesa

-

CRP), na medida

em que, por um lado, não permitiu o acesso dos interessados aos elementos em que
fundamentou uma parte muito relevante das opções contidas no Regulamento e, por outro
lado, a versão final do Regulamento continha alterações muito significativas face à versão
submetida a consulta pública.
Entendimento da ANACOM
A ANACOM regista os contributos da DENSE AIR, da DIXAROBIL e da NOWO, não só no
que concerne à sua concordância com o Relatório e com o projeto de decisão relativo à
atribuição dos DUF, mas também à posição que expressam quanto à necessidade de se

imprimir celeridade ao processo, objetivo que é (foi e continua a ser), naturalmente,
partilhado por esta Autoridade e com o qual está comprometida.
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Regista-se igualmente que a NOWO, entende que a ANACOM não pode ser
responsabilizada pelo prolongamento excessivo do leilão.
De forma inversa, a MEO e a VODAFONE referem nas suas pronúncias que tal
responsabilidade não lhes deve ser imputada, dado que os licitantes se limitaram a aplicar
as regras definidas pela ANACOM.
Como ponto prévio, importa salientar que o projeto de relatório do leilão descreve todos os
atos e diligências adotados em aplicação do Regulamento do Leilão, na sua redação atual
—

o qual se encontra plenamente em vigor

—,

atestando a regularidade das fases deste

procedimento, que culmina com a atribuição dos DUF. Neste contexto, regista-se que, não
obstante ser este o objeto da presente audiência prévia

—

como, aliás, resulta da própria

letra do artigo 36.° do Regulamento do Leilão, que prevê a aprovação, e sujeição àquela
audiência, do «projeto de relatório do leilão» (e não do Regulamento do Leilão, note-se)

—

alguns interessados aproveitaram esta oportunidade para tornar a apresentar argumentos
de discordância

relativamente a opções

adotadas

em

procedimentos próprios,

devidamente fundamentados e já concluídos, nos quais foi assegurada a participação de
todas as partes interessadas. Salienta-se que, como é do conhecimento dos licitantes, por
exemplo, o procedimento regulamentar não se confunde com os procedimentos
administrativos do próprio leilão (que é tramitado ao abrigo e de acordo com as regras do
Regulamento aprovado e posteriormente alterado).
Acresce que, como é do conhecimento público (e é também referido pela MEO, pela NOS
e pela VODAFONE, nas respetivas pronúncias), várias das decisões foram contestadas
judicialmente, pelo que essa é a sede adequada para o tratamento de tais diferendos, não
devendo a ANACOM, no presente momento, pronunciar-se sobre os mesmos neste
relatório.
Sem prejuízo, e retomando, releva-se que a ANACOM manifestou, em vários momentos,
e em especial no contexto dos procedimentos regulamentares de alteração do
Regulamento do Leilão4, a sua preocupação com um possível prolongamento excessivo
do leilão e, mais recentemente, com o seu efetivo prolongamento, na medida em que seria
suscetível de causar impactos muito relevantes na economia nacional e na coesão social

Vide os procedimentos regulamentares de alteração do Regulamento do Leilão que conduziram à aprovação do
Regulamenlo n.° 596-A12021, de 30 de junho, disponível em https://www.anacom.pt/render.isp?contentld=1567741 e do
Regulamento n.° 867-N2021 de 20 de setembro, disponível em hups:f/www.anacom.pt/render.jsp?contentld=1 703744.
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e territorial, nas instituições, nas empresas e nos utilizadores em geral, privando o país dos
benefícios que podem advir dos sistemas 5G, do reforço das redes existentes e de maiores
níveis de concorrência proporcionados por novos negócios e novas redes. E, nesse
sentido, adotou todas as diligências e medidas que entendeu adequadas e proporcionais
para promover a agilização procedimental do leilão e, assim, garantir a atempada atribuição
dos DUF que vai permitir assegurar os interesses públicos subjacentes a este
procedimento, sendo que as motivações e justificações quanto às medidas adotadas
alteração do Regulamento do Leilão

—

—

de

estão profusamente explanadas e fundamentadas

nos respetivos procedimentos, nos quais os interessados tiveram oportunidade de
participar.
Com efeito, estas medidas foram aprovadas no contexto de procedimentos regulamentares
que foram especificamente iniciados para o efeito, concedendo às partes interessadas a
oportunidade de se pronunciarem sobre o objeto dos mesmos, refutando-se, a este
propósito, que tenha havido alguma alteração ao Regulamento fora desse contexto, como
a VODAFONE parece pretender fazer crer quando se refere ao momento a partir do qual
se passaram a realizar 7 rondas diárias na fase de licitação principal, medida relativa à
redução do tempo de duração entre rondas que é admitida pelo próprio Regulamento do
Leilão, mormente pelo disposto nos nos 1 a 3 do seu artigo 27.°.
Tendo sido concluídas as fases de licitação e de consignação, esta Autoridade partilha do
entendimento da NOWO de que o Leilão foi um sucesso. Foi um leilão muito participado,
no âmbito do qual várias empresas já a operar no mercado reforçaram a quantidade de
espectro de que vão passar a dispor e duas novas empresas adquiriram espectro, podendo
passar a disponibilizar redes e serviços suportados nos direitos de utilização que agora
irão obter, sendo expectável que os níveis de concorrência acrescidos tenham um impacto
relevante na diversidade das ofertas, na qualidade dos serviços e nos preços praticados
no mercado nacional.
No entendimento da ANACOM, o sucesso deste leilão, será tanto maior quanto o esperado
impacto no reforço da coesão social e territorial decorrente, designadamente, do
cumprimento das obrigações de cobertura e de desenvolvimento de rede que reforçarão
as redes nas regiões de menor densidade e mais remotas, assim como nas Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores.
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Neste contexto, e reafirmando que esta não é a sede própria para o efeito, a ANACOM não
pode, contudo, deixar de repudiar veementemente as alegações feitas, em termos gerais,
pela NOS, pela MEO e pela VODAFONE relativamente à suposta ilegalidade das medidas
incluídas no Regulamento do Leilão, nos Regulamentos que o alteraram e nas decisões
relativas ao DUF já detido pela DENSE AIA. Com efeito, não obstante se entender que não
se afigura necessário nesta sede responder de forma concretizada a tais alegações

—

não

só porque todas as opções e medidas adotadas por esta Entidade Reguladora, que
culminaram com a realização deste procedimento, foram objeto de processos decisórios
próprios, sujeitos a ampla discussão com os vários interessados, incluindo instituições,
empresas e público em geral (recordando-se que a consulta pública relativa ao projeto de
Regulamento do Leilão foi das mais participadas, se não mesmo a mais participada das
consultas promovidas pela ANACOM), e encontram-se devidamente justificadas e
fundamentadas, mas também porque tais medidas são objeto de vários processos judiciais,
em que a posição da ANACOM está amplamente explicitada e é conhecida daqueles
operadores

—

a ANACOM reitera a legalidade, sob todos os pontos de vista, de tais

medidas, bem como a sua oportunidade e proporcionalidade e, acima de tudo, a relevância
para o país das decisões nela contidas, as quais visam a prossecução dos interesses
públicos cometidos a esta Entidade Reguladora.
Assim, evidencia-se que, em conformidade com as reflexões constantes do projeto de
decisão, de 22 de outubro de 2019, relativo à limitação do número de DUF a atribuir nas
faixas de frequências dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 0Hz, 2,6 0Hz e 3,6 0Hz, e
com o que foi profusamente explicitado no relatório do procedimento de consulta relativo
ao projeto de Regulamento do Leilão5, as questões novamente suscitadas pela MEO, pela
NOS e pela VODAFONE foram objeto da devida ponderação em sede própria, para a qual
se remete para todos os efeitos legais.

É

o caso da pretensa falta de fundamentação e correção factual das medidas adotadas e

que se suportaram na caracterização do mercado móvel nacional, das pretensas
ilegalidades, por violação de regras legais e princípios constitucionais e regulatórios,
imputadas às medidas relativas à reserva de espectro, às obrigações de acesso à rede e
às obrigações de cobertura, bem como da análise da compatibilidade do Regulamento do
Leilão com a RCM n.° 7-N2020, da existência de alegados auxílios de Estado, não

Disponível em
https://anacom.pt/streaminq/ReIaIorioLeilaoOSl 1 2O2OVPublicapdf?contentld=1 567541 &lield=AUACHED FILE.
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notificados à Comissão Europeia, e ainda da escolha do modelo do leilão e das respetivas
regras.
Como anteriormente referido, trata-se de questões que estão a ser analisadas em sede de
processos judiciais propostos por estas empresas, em cuja sede a ANACOM também já se
pronunciou.
Vale isto por dizer que, agora, esta é a sede para descrever a regularidade da tramitação
do procedimento e, como tal, da aplicação do Regulamento do Leilão que se encontra
plenamente em vigor, designadamente dos atos e diligências que, em conformidade com
o mesmo, conduziram à adoção do projeto de decisão de atribuição dos direitos de
utilização de frequências objeto deste Regulamento. No demais, remete-se para a
fundamentação exaustiva dos procedimentos em que as respetivas decisões foram
tomadas. Nada mais.
E o mesmo se diga quanto às decisões adotadas em relação ao DUF detido pela DENSE
AIA e à utilização futura da faixa dos 3,4-3,8 GHz6, que também resultaram de
procedimentos participados pelos múltiplos interessados e para os quais se remete para
todos os efeitos, contestando-se que essas medidas tenham criado ou sequer contribuído
para criar escassez de espectro.
Por fim, registam-se as considerações apresentadas pela MEO sobre o procedimento,
incluindo o elenco de aspetos que coloca à consideração da ANACOM para ponderação
em procedimentos futuros. Nota-se, contudo, que diversos desses aspectos foram
devidamente ponderados no decurso do procedimento regulamentar conducente à
aprovação do Regulamento do Leilão, designadamente no contexto da preparação do
projeto de Regulamento do Leilão e no relatório do procedimento de consulta pública
relativa ao esse projeto de Regulamento.

6

Disponível em
htlps://www.anacom.ptlstreaminci/dec23l 2201 9alteracaoouFoenseAir.pdf?contentld=1498321&field=ATTAcHED FILE.
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II. Plataforma eletrônica de suporte ao Leilão
Pronúncias recebidas
A MEO apresenta um conjunto de sugestões, especificamente no que respeita à plataforma
eletrônica, para ponderação em futuros procedimentos de atribuição de DUF através de
leilão, em concreto, quanto: à existência de um período para testes e para efetuar
melhorias; à disponibilização de um histórico de licitações, através de um ficheiro
estruturado (em formato CSV ou similar); à inclusão, nos resultados de cada ronda, de um
indicador que identifique todos os lotes que foram alvo de licitação nessa ronda; ao
requisito funcional de poder submeter a participação numa ronda em que o participante
não necessita de licitar nenhum lote em particular, por já deter as melhores ofertas nos
lotes que pretende adquirir; ao requisito funcional de avisadores sonoros para sinalizar o
início e o fim de cada ronda; e à inclusão do número da ronda no ecrã com o agradecimento
pela participação nessa ronda.
Quanto à plataforma do leilão, a NOS considera que esta nem sempre respondeu com a
robustez e fiabilidade que eram expectáveis, fazendo referência aos «múltiplos reportes de
problemas feitos por diversos licitantes sobre (in)disponibilidade, incoerência ou incorreção
de informação apresentada e rapidez de resposta.».
Acrescenta que sugeriu alterações à plataforma imediatamente após as sessões de
formação, mas a ANACOM «naquele que foi o seu registo em todo o processo de ignorar
as sugestões apresentadas, sobretudo se vindas dos operadores que já atuavam no
mercado, (...) recusou-se a fazer qualquer adaptação à plataforma e tentou sempre até ao
limite afastar as suas responsabilidades sobre as falhas apresentadas na plataforma.».
Adicionalmente, a NOS refere que «o reporte do mesmo tipo de falhas por diferentes
licitantes invalida as tentativas de justificação da ANACOM que imputavam a
responsabilidade pelas falhas ao licitante que as reportava.».
A VODAFONE refere que se viu confrontada com as múltiplas limitações da plataforma de
leilão que, na sua opinião, prejudicaram em muito a sua plena participação no processo
atributivo, como também afetaram de «forma irreparável a própria dinâmica da fase de
licitação do leilão, contribuindo inequivocamente para a morosidade da mesma’>.
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Considera ainda a VODAFONE que a plataforma escolhida pela ANACOM para gestão
deste leilão era significativamente mais antiquada do que a que foi utilizada no leilão
anterior ocorrido em 2011 e, consequentemente, «o recurso a uma plataforma obsoleta
teve impactos muito negativos no processo de licitação e, em particular, o processo de
tomada de decisão pelos licitantes», nomeadamente:
a)

«a informação relevante para o acompanhamento do leilão e para a formulação da
decisão sobre as licitações a efetuar encontrava-se dispersa por diferentes páginas>’;

b)

«ausência da uma funcionalidade básica que garantisse um download direto dos
resultados da ronda finda para formato Excel>’;

c)

«a plataforma requeria que fosse necessário aguardar pelo início da ronda seguinte
para que os licitantes pudessem averiguar a existência de atividade em lotes cujo
preço permanecia igual ao preço de reserva»;

d)

«a introdução de outra funcionalidade básica na plataforma, como seja a da
confirmação de licitações com a melhor oferta, teria permitido à ANACOM encurtar
significativamente a duração das rondas, através da utilização prevista no n.° 4 do
artigo 27. °

Regulamento»;

A empresa refere também que o Relatório do Leilão não menciona o facto de durante a
formação terem sido identificados erros na formulação das licitações e na perda
involuntária de pontos de elegibilidade na mudança de atividade (por questões
relacionadas com arredondamentos na aplicação da fórmula). Refere ainda que «a postura
pouco colaborante» que a ANACOM assumiu no período de pedidos de esclarecimento
ficou igualmente patente na sessão de formação sobre a plataforma [prevista na alínea b)
do n.° 5 do artigo 15.° do Regulamento do Leilão] que foi realizada a 16 de dezembro de
2020, sessão, aliás, que considerou ser crítica para a instrução e conhecimento dos
licitantes relativamente ao meio de suporte à sua participação no leilão.

Entendimento da ANACOM
Em relação às alegações da NOS e da VODAFONE sobre a robustez, fiabilidade e
limitações da plataforma eletrónica, importa notar que esta foi preparada para refletir as
regras constantes do Regulamento do Leilão, tendo permitido a sua operacionalização sem
que tenham sido registados incidentes que, em algum momento, tenham justificado ou
criado a necessidade de interrupção ou suspensão do Leilão.

16/
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Com efeito, a fase de licitação principal
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—

aquela em que estas duas empresas participaram

decorreu ao longo de 9 meses, em 201 dias úteis, durante os quais ocorreram várias

rondas de licitação diárias, num total 1727, sem que tenham sido identificadas questões
decorrentes da alegada (in)disponibilidade da plataforma eletrónica. Durante este período
não só não houve um único dia em que não fosse possível a realização de licitações, como
se realizaram sempre várias rondas diárias sem que alguma delas tenha sido interrompida
ou sem que um licitante tenha sido impedido de licitar por qualquer razão relacionada com
a plataforma eletrónica.
De notar ainda que, neste período de 9 meses e decorridas 1727 rondas de licitação, houve
licitantes que nunca efetuaram qualquer contacto com a ANACOM e dos reportes
apresentados por outros licitantes, verificou-se que as situações foram sempre
prontamente esclarecidas e resolvidas, sendo negligenciável o número de casos em que
houve reportes por mais do que 1 licitante sobre a mesma situação, pelo que se estranha
e refuta as alegações no sentido de que a plataforma eletrónica não correspondeu com
robustez e fiabilidade. Igualmente se rejeitam, e nem sequer se compreendem, as
alegações de que a plataforma teve impacto nas tomadas de decisão pelos licitantes ou de
que terá sido responsável pela morosidade do leilão

—

alegações essas que, aliás, as

respondentes apresentam de forma genérica, sem que tentem, sequer, demonstrar o que
afirmam.
Acresce que uma parte da fase de licitação principal decorreu no período em que o país
esteve confinado em virtude da pandemia, tendo-se registado um acréscimo do tráfego
cursado nas redes fixas e móveis7, que poderia, de alguma forma, ter impactado no
desenrolar das fases de licitação. E se, por algum motivo, tivesse existido uma falha na
plataforma que inviabilizasse o normal desenrolar da fase de licitação, a ANACOM previu
e implementou um meio alternativo que permitiria a submissão de licitações (de forma a
assegurar a continuidade do Leilão). E certo é que este meio alternativo nunca foi utilizado
para este fim.
Relativamente às pronúncias sobre as funcionalidades existentes, ou não, na plataforma
de suporte ao leilão, importa reiterar os esclarecimentos que oportunamente foram
prestados aos licitantes e que têm como base o disposto no Regulamento:

Tal como divulgado pela ANACOM: https://www.anacomptlrenderjsp?cateporvld=414123.
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(i) a plataforma estava organizada por forma a permitir a cada licitante a submissão das 1
suas licitações, a consulta do histórico das mesmas e a consulta das notificações
recebidas;
(ü) aos licitantes era possível obter toda a informação necessária e num formato
estruturado (nomeadamente resultados das licitações, nível de atividade, pontos de
elegibilidade, preço dos lotes e as respetivas melhores ofertas/desempates) para a tomada
de decisão, que podia ser incorporado numa aplicação que considerassem mais adequada;
(iU) no final de cada ronda os licitantes tinham acesso aos preços dos lotes, que
correspondiam aos preços de reserva ou aos melhores preços do fim da ronda.
Em relação à não implementação, pela ANACOM, de funcionalidades que foram solicitadas
por vários licitantes, como a confirmação de licitações com a melhor oferta, releita-se que
tal se tivesse devido à sua alegada «postura pouco colaborante»

—

como referido pela NOS

e pela VODAFONE. Tal como decorre da resposta da ANACOM aos pedidos dos referidos
licitantes, que consta do Anexo 115 ao Relatório do Leilão, bem como do exposto,
posteriormente, no âmbito do procedimento regulamentar da primeira alteração ao
Regulamento do Leilão, as funcionalidades então aventadas e, em especial, a de
confirmação de licitações com a melhor oferta eram incompatíveis com elementos
estruturais do Regulamento do Leilão, conforme oportunamente esclarecido.
Ainda neste âmbito, não se entendem, e rejeitam-se, as alegações da NOS relativas às
recusas da ANACOM em efetuar adaptações à plataforma «sobretudo se vindas dos
operadores que já atuavam no mercado». A ANACOM, em observância do princípio da
imparcialidade, não trata as empresas de forma diferenciada, não havendo, por outro lado,
qualquer alteração à plataforma que tenha decorrido de solicitações de outros licitantes
(nomeadamente de “novos entrantes”).
Por fim, sobre o comentário da VODAFONE relativo ao facto de no Relatório do Leilão não
se mencionar que durante a formação foram identificados erros, nota-se que essa
circunstância consta do Relatório de forma transparente nos termos do seu Anexo 115,
que é parte integrante do mesmo, sendo que, conforme aí se explicita, os referidos erros
tiveram origem num equipamento então em utilização que não teria a última versão da
plataforma e foram prontamente sanados, tendo os participantes em representação da
VODAFONE verificado este facto ainda durante a referida sessão de formação.
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III. Fase de qualificação
Pronúncias recebidas
Quanto à fase de qualificação, a MEO refere que verificou que consta do ponto 1 do Projeto
de Relatório, que no processo de análise das candidaturas terá havido a necessidade de
solicitar suprimentos de deficiências (que foram consideradas supriveis), bem como de
solicitar determinados esclarecimentos quanto a informações em falta. Salientando que
não lhe foram disponibilizadas as candidaturas apresentadas ao leilão, nem os documentos
apresentados em resposta ao pedido de esclarecimento solicitado à 0101 Spain Telecom
SLU e aos pedidos de suprimentos de deficiências da candidatura dirigidos à DENSE AIA
e à NOWO, a empresa afirma que não é possível avaliar se as decisões da ANACOM foram
legítimas, nem se as falhas foram verdadeiramente supridas.
Entende, assim, a MEO que não está garantida a possibilidade de exercer cabalmente o
seu direito de audiência prévia.
Aludindo aos Acórdãos do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) de 07/02/2008,
processo n.° 01414/04.2BEBRG e de 08/03/2012, processo n.° 01154/03-Porto, a MEO
refere que ao não ter sido garantido o acesso à documentação referida, ficou
irremediavelmente impossibilitada uma pronúncia ‘útil” e “efetiva” sobre o Projeto de
Decisão. Entende, assim, que o procedimento do Leilão 50 ficou inquinado de vícios
geradores da sua invalidade e que desde já se reservava o direito de os invocar
posteriorrnente.
A MEO considera ainda que a possibilidade de supressão de determinadas deficiências
das candidaturas, apesar de prevista no Regulamento do Leilão, suscita várias reservas
sobre a respetiva legitimidade se não for devida e efetivamente aplicada, reiterando que
não foi possível aferir, face aos elementos disponibilizados, se a legalidade foi plenamente
salvaguardada.
Nota que em «sectores dependentes de procedimentos formalizados de tipo burocrático»,
como é caso do leilão em apreço, ccas formalidades exigidas não são vazias de conteúdo,
nem gratuitas, antes se destinando a garantir a igualdade de tratamento entre todos os
concorrentes ao leilão», pelo que a aferição sobre o carácter suprível (ou não) de
determinadas falhas detetadas e sobre a sua efetiva supressão carece de uma análise
rigorosa.

Neste contexto, a MEO cita, ainda, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul
(TCAS), de 07/03/2012, processo n.° 09093/12, no contexto de um procedimento de
contratação pública, «cujo substrato entende ser diretamente transponível para o do Lei/ão
56».
A empresa conclui assim que, não tendo sido disponibilizados pela ANACOM os elementos
necessários para que possa extrair conclusões definitivas a respeito da legitimidade das
decisões de qualificação tomadas, não pode deixar de manifestar o seu entendimento no
sentido de que o cabal exercício do direito de audiência prévia dependeria sempre do
acesso aos referidos elementos, o que não sucedeu.
A VODAFONE considera que, no período de pedidos de esclarecimento (na fase de
qualificação) previsto do artigo 11.0 do Regulamento do Leilão, foi patente a falta de
esclarecimento e de clareza do Regulador na resposta às questões apresentadas pelos
participantes, tendo a ANACOM optado «por respostas pouco claras, difusas e que, em
regra, nada acrescentavam ao que estava escrito no Regulamento de Leilão, fazendo com
que as perguntas legitimamente formuladas pelos participantes ficassem, na maior pane
das vezes, sem esclarecimento». E acrescenta que o Regulador foi, inclusivamente,
«incapaz de esclarecer cabalmente se minutas-tipo que

(...)

apresentou no período de

esclarecimentos serviam os propósitos estipulados no Regulamento, optando por um
lacónico “Cabe ao candidato formalizar a apresentação da candidatura e a instrução do
pedido de forma a cumprir os requisitos exigidos nos termos previstos nos artigos 12.° e
13.0 do Regulamento”.
Considera ainda que uma atitude diferente, mais construtiva e esclarecedora, poderia ter
contribuído para uma minimização das incertezas com que diversos participantes se
deparavam, bem como mitigar a necessidade de a ANACOM ter de realizar pedidos de
esclarecimento e pedidos de suprimento de deficiências na instrução da candidatura, bem
como na sessão presencial da fase de consignação.
Entendimento da ANACOM
Quanto às alegações da MEO, importa antes de mais deixar claro que a ANACOM não se
limitou a «referir que, no processo de análise das candidaturas, terá havido a necessidade
de solicitar suprimentos de deficiências (que foram consideradas supríveis), bem como
alguns esclarecimentos».
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:
Como a MEO e os demais licitantes notificados em sede de audiência prévia bem sabem
—

e podem comprovar—, ao Projeto de Relatório do Leilão, foram anexadas as decisões de

admissão das candidaturas que foram apresentadas no âmbito do procedimento, nas quais
se descreve pormenorizadamente a documentação entregue por cada um dos candidatos,
incluindo o respetivo pedido e todos os documentos e elementos que instruíram as suas
candidaturas. As referidas decisões contêm, igualmente, uma análise detalhada dos
requisitos de qualificação previstos nos artigos 9°, 10.°, 12.° e 13.° do Regulamento do
Leilão.
Acresce que, no ponto 6. Suprimentos da Decisão de Admissão da candidatura da DENSE
AIR, está descrito, mais uma vez em pormenor, o objeto do pedido de suprimentos que foi
endereçado à empresa, assim como a forma como esta supriu as deficiências que a
ANACOM considerou supríveis. Esta mesma abordagem foi seguida no ponto 6.
Suprimentos da decisão de admissão da candidatura da NOWD.
Com igual pormenor foi abordada a descrição do pedido de esclarecimentos dirigido à
DIXAROSIL e da resposta da empresa, conforme pode ser conferido pela leitura do ponto
7. Esclarecimentos da decisão de admissão da sua candidatura.
Por outro lado, e não obstante a tentativa de a MEO de perpassar a ideia de falta de
disponibilização dos elementos que seriam necessários para se pronunciar, com a
(alegada) consequente impossibilidade de exercício cabal do seu direito de audiência
prévia, importa deixar claro que, em momento algum, a empresa solicitou o acesso aos
pedidos de candidatura e aos respetivos documentos instrutores, ou mesmo aos pedidos
de esclarecimento e de suprimento de deficiências dirigidos às empresas em causa e/ou
às respostas dadas por estas, pelo que nunca lhe foi negado o acesso a esses elementos.

À MEO,

tal como aos demais interessados, foi dado conhecimento do Projeto de Reiatório,

com uma descrição pormenorizada de todos os aspectos relevantes para a decisão final,
em matéria de facto e de Direito, sendo que, conforme bem sabe, a empresa (ou qualquer
outro licitante) podia e pode sempre consultar o processo administrativo, do qual fazem
parte integrante todos os documentos que conduziram à adoção daquele Projeto de
Relatório, incluindo aqueles que refere na sua pronúncia

—

contudo, a MEO não apresentou

qualquer pedido de acesso. E, não o tendo feito, só pode concluir-se que não sentiu
necessidade de os conhecer de modo a poder exercer cabalmente o direito de audiência
prévia.
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Quanto às alegações da VODAFONE, considerando que a empresa faz alegações vagas,
limitando-se a aplicar qualificativos sem a devida sustentação, entende-se que estas não
suscitam qualquer tipo de observação da parte da ANACOM. Não obstante, sempre se dirá
que o único exemplo que dá (e que ficou acima transcrito) bem demonstra que o que
pretendia era obter a aprovação das minutas-tipo que indica, e não um verdadeiro
esclarecimento.

IV. Fase de consignação
Pronúncias recebidas
A NOWO entende dever salientar, relativamente às posições assumidas pela DIXAROBIL
e pela VODAFONE na fase de consignação, que «o posicionamento dos lotes seguiu
estritamente as regras definidas para a consignação de lotes, quer fosse a ordem de
escolha, quer fosse o critério de assegurar a contiguidade de espectro», notando que,
quanto à faixa dos 2,6 GHz, exerceu o seu direito de escolha, não tendo indicação de que
existiria um problema técnico decorrente da contiguidade entre as faixas TDD e FDD nessa
faixa

—

sem que tenha posto em causa a sua validade

—,

salientando ainda que essa

limitação não tem sido invocada pelos operadores que atuam em Espanha, onde já existe
experiência nesta matéria.
Quanto à faixa dos 3,6 GHz, a empresa considera que o critério da contiguidade deve
sobrepor-se a todos os outros, dado o seu impacto fundamental na eficiência da utilização
do espectro pelos operadores. Ainda a respeito desta faixa de frequências, a NOWO não
«

vislumbra fundamento para [a] alegação da VODAFONE de ficar sujeita a maiores custos

de investimento por os seus lotes ocuparem o espectro a partir dos 3520 MHz em vez de
a partir dos 3500 MHz.». Se assim fosse, tal «afetaria os outros operadores que ficaram
localizados mais acima no espectro, facto que não foi referido por esses operadores».
A VODAFONE considera que o facto de a ANACOM ter dado primazia à NOWO (cujos
DUF têm datas de utilização distintas e espaçadas no tempo) na escolha dos lotes 1 e 2
da categoria J, para garantir contiguidade com os lotes vencidos por esta entidade na
categoria 1, ignora que os restantes vencedores de lotes da categoria J (i) «pagaram
montantes signifícatívamente mais elevados»; (U) «adquiriram uma maior quantidade de
espectro» nessa categoria; (Hi) «adquiriram mais espectro na totalidade das categorias a
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leilão, sendo estes todos os critérios estabelecidos no n.° 3 do artigo 35.° para a ordenação
dos vencedores no processo de consignação».
A empresa considera ainda que a discriminação ocorre em prejuízo dos operadores sobre
os quais recaem as obrigações estabelecidas no Regulamento do Leilão (atendendo aos
recursos financeiros que terão de ser despendidos por estes em equipamentos e
infraestruturas

para

o

cumprimento

integral

das

obrigações

de

cobertura,

de

desenvolvimento da rede, de reforço do sinal do serviço de voz e de acesso à rede) e que
a contiguidade do espectro deve ser promovida, mas que não pode ser o objetivo último
que deve ser prosseguido a qualquer preço, em particular em prejuízo do objetivo central
de assegurar uma utilização eficiente do espectro atribuído.
Segundo a VODAFONE a maximização da contiguidade do espectro nas faixas atribuidas
deverá ser assegurada quando os lotes pertencem à mesma categoria estabelecida no
Regulamento do Leilão, isto é, quando os mesmos obedecem a pressupostos iguais para
a sua aquisição, o que

—

considera o operador

—

não acontece com os lotes das categorias

1 e J.
Entendimento da ANACOM
Relativamente ao referido pela NOWO, quanto às posições da DIXAROBIL e da

VODAFONE relativamente à fase de consignação, importa realçar que a primeira empresa
não contestou, no âmbito da sua pronúncia, os resultados da sessão presencial de escolha
da localização exata dos lotes ganhos. Aliás, a DIXAROBIL refere que

cc

apoia

incondiciorialmente o Projeto de Relatório do Leilão, o qual deve ser aprovado sem
delonga.

Quanto aos argumentos que a VODAFONE aduz na sua pronúncia relativamente à
validação da escolha da NOWO na faixa dos 3,6 0Hz, a ANACOM reitera que o
Regulamento do Leilão estabelece

—

conforme é do conhecimento dos participantes do

leilão (e foi decidido no âmbito do procedimento regulamentar que conduziu à sua adoção)
—

os critérios para a ordenação dos licitantes, visando a escolha dos lotes durante a fase

de consignação, a qual atende sempre ao princípio
desta Autoridade

—

—

que subjaz a uma das atribuições

do uso eficiente do espectro por parte dos operadores. Este principio

traduzido na maximização da contiguidade do espectro dentro da mesma faixa sobrepõe

se ao da ordenação, conforme decorre do artigo 35.° do Regulamento do Leilão.
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Com efeito, não se entende como poderia a ANACOM, após definir claramente no
Regulamento que as escolhas (da localização exata dos lotes ganhos dentro da respetiva
faixa de frequências) seriam validadas
espectro, permitir que a um

—

qualquer

—

—

lote a lote

—

para maximizar a contiguidade do

licitante vencedor fosse consignado espectro não

contíguo, ao mesmo tempo que aos outros licitantes seria aplicada essa contiguidade
dentro da mesma faixa de frequências.
Acresce que essa validação teria sempre de atender à contiguidade dentro da mesma faixa
de frequência e não apenas considerando cada categoria isoladamente.
Este entendimento foi, aliás, claramente evidenciado na secção 3.6.1. do Relatório da
Consulta Pública relativa ao Projeto de Regulamento do Leilão, no qual a ANACOM
expressamente referiu que «sem prejuízo da aplicação dos critérios definidos no n.° 3 deste
artigo [35°], a ANA COM validará sempre as escolhas efetuadas de forma a maximizar a
contiguidade do espectro’>, pelo que não podia ser do desconhecimento da VODAFONE.
V. Fase de atribuição
Pronúncias recebidas
A MEO salienta que «o artigo 39.° do Regulamento 5G remete a consignação na faixa dos
900 MHz para um processo autónomo que ainda não decorreu», pelo que do ponto de vista
formal, «não parece correto que o projeto de atribuição agora em causa já especifique as
frequências concretas a ser atribuídas» nesta faixa à DIXAROBIL, à MEO e à NOS, ainda
que refira «as frequências a consignar ao abrigo do disposto no artigo 39.° do
Regulamento».
Sobre a atribuição dos DUF e emissão dos títulos, a NOS relembra a necessidade de esses
processos refletirem a decisão do Conselho de Administração da ANACOM, de 23 de
dezembro de 2019, em que foi atribuído à empresa 2x200 kHz na faixa dos 900 MHz.
A VODAFONE considera que, a manter-se o que está anunciado no projeto de decisão, o
ato de atribuição dos DUF está ferido de ilegalidade, o que julga que não deixará de ser
reconhecido nos processos judiciais em curso.
Com efeito, segundo a empresa, para além das alterações ao Regulamento do Leilão e a
inesperada primazia concedida à NOWO na escolha dos lotes da categoria ..), há ainda um
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conjunto de outras ilegalidades suscetíveis de contaminar todo o procedimento (e que se
encontram referidas nos vários processos judiciais em curso), cujos efeitos, adianta, se
repercutirão no ato de atribuição em causa (se não existirem alterações) e, por
consequência, na validade dos títulos que vierem a ser emitidos a final.
Entendimento da ANACOM
Relativamente ao referido pela MEO sobre a concreta indicação de frequências a consignar
na faixa dos 900 MHz às empresas DIXAROBIL, NOS e MEO, nota-se que a referência
constante do Projeto de Relatório corresponde ao intervalo de espectro das categorias
disponibilizadas no Leilão e que foram ganhas pelas referidas empresas, pelo que não se
refere às frequências efetivamente consignadas. A localização final das frequências de
cada operador na faixa dos 900 MHz resultará de um processo de consignação autónomo,
em conformidade com o previsto no Regulamento do Leilão tal como é reconhecido pela
MEO.
Todavia, tendo em consideração que a redação incluída no Projeto de Relatório pode
conduzir a interpretações erradas, como sucedeu com a MEO, entende-se adequado
eliminar a referência ao intervalo de espectro relativo as frequências adquiridas pela
DIXAROBIL, MEO e NOS na faixa dos 900 MHZ, já que a consignação destas ocorrerá ao
abrigo do disposto no artigo 39.° do Regulamento do Leilão.
Relativamente ao mencionado pela NOS, nota-se que, em conformidade com a decisão do
Conselho de Administração da ANACOM de 23 de dezembro de 2019, o título relativo à
faixa dos 900 MHz a emitir após a respetiva consignação refletirá o DUF atribuído nessa
decisão. Com efeito, conforme foi então decidido, a atribuição dos 2x200 kHz na faixa de

frequências dos 900 MHz, ‘<apenas produz efeitos após a atribuição dos DUF que vierem
a ser adquiridos no âmbito do futuro procedimento de atribuição da faixa dos 700 MHz e
outras faixas relevantes, nas quais se inclui a faixa dos 900 MHz, altura em que deve ser
concretizada a efetiva localização deste espectro na faixa e alterado o DUF de que a NOS
é titular, em conformidade com o disposto no número anterior.>’.
Quanto ao referido pela VODAFONE, sobre a pretensa ilegalidade do ato de atribuição dos
DUF, remete-se para os entendimentos desta Autoridade incluídos no capítulo 1

8

Dispon(vel em
https://wwanacom.pt/streaminp/dec231 22019 +900 21 00.pdf?contentld=1498338&Iield=ATTAcHED FILE.
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(Comentários gerais), no que respeita a todas as decisões que foram adotadas e que estão
a ser discutidas em sede própria, e no capítulo IV (Fase de consignação), no que se refere
às regras aplicáveis a essa fase e aos resultados obtidos.
VI. Outras matérias
Pronúncias recebidas
A MEO chama a atenção para um lapso no Projeto de Relatório, indicando que os 2.° e 3.°
parágrafos da sua Introdução surgem invertidos cronologicamente e contêm as referências
aos regulamentos trocadas.
A empresa solicita ainda à ANACOM «informação sobre as reuniões que irá promover entre
os diversos titulares de DUF nesta faixa com vista à celebração do acordo que assegure o
sincronismo entre as várias redes, conforme consta do ponto 2.5.1 do Anexo 1 do
Regulamento do Leilão 5G» considerando que já terminou a fase de consignação.
A MEO considera «ser urgente que a disponibilização dos dados relativos à fase de
licitação principal do Leilão 5G (mas também os dados relativos à fase de licitação para
novos entrantes) seja revista», sugerindo «que a ANACOM tome as diligências necessárias
com vista à produção e disponibilização de um ficheiro complementar aos Anexos 130 e
137, contendo a mesma informação, mas de forma estruturada, no respeito pelo princípio
da administração aberta».
Neste contexto, a empresa retere que os documentos dos Anexos 130 e 137 são de
grandes dimensões e difíceis de manusear, sendo que contêm dados que são essenciais
para a compreensão (nomeadamente por terceiros ao Leilão)

cc

das estratégias seguidas

por cada licitante e dos momentos-chave em que foram tomadas decisões de sinalização
e alteração das respetivas procuras».
A MEO refere ainda que o formato dos anexos é «inadequado para a publicação de dados
tabulares e, consequentemente, não se coaduna com o princípio da administração aberta,
i. e., o acesso a dados em formatos abertos (não proprietários e independentes de qualquer
plataforma, podendo ser acedidos por qualquer pessoa e sem necessidade de recurso a
software licenciado) e legíveis por máquinas (formatos estruturados que permitem que um
sistema informático leia os dados contidos no ficheiro)», remetendo para os direitos de
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acesso e reutilização dos documentos administrativos consagrados na Lei n.° 26/2016, de
22 de agosto, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA).
Neste âmbito, a MEO alega que a «garantia destes direitos não deve ser meramente
superficial, devendo o seu cumprimento respeitar as regras e os princípios subjacentes à
administração aberta» sendo que «os documentos devem ser disponibilizados, em
formatos abertos e legíveis por máquina, com os respetivos metadados, devendo ambos
respeitar normas formais abertas” (cf. artigo 19.

,

n.° 6), procurando que sejam, “sempre

que possível, abertos desde a sua conceção, tendo em vista a sua disponibilização futura”
(cf. artigo 19. ¶ n.

9). Adicionalmente, “os documentos e dados abertos devem ser

localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis” (cf. artigo 27. “, n.° 4)».
Segundo a empresa, os objetivos de acesso e reutilização dos dados não são efetivamente
alcançados atento o formato em que são apresentados os Anexos 130 e 137, sendo que a
impossibilidade ou extrema dificuldade de acesso aos dados, de uma forma sistemática e
eficiente, prejudicará qualquer utilização posterior, o que contraria não só a lei ordinária
como princípios com assento constitucional.
Também a respeito do Anexo 137 do projeto de Relatório do Leilão, a NOWO,
considerando que esse ficheiro não permite um tratamento autonomizado, requer, nos
termos do previsto no n.° 2 do artigo 121.° e do n.° 2 do artigo 82.Ô, ambos do Código do
Procedimento Administrativo (CPA), «que seja disponibilizado um ficheiro Excel contendo
a informação das licitações de todas as rondas, num formato que permita uma análise do
desenrolar desta fase, mas desde que a resposta a este pedido nâo prejudique a célere
publicação da versão final do Relatório.».
Por seu lado, a VODAFONE releva que o formato em que o Anexo 137, que qualifica como
um documento estrutural para a compreensão cabal do que sucedeu em cada ronda do
leilão, não permite uma extração da informação para um formato mais tratável nem tão
pouco permite realizar pesquisas por termos ou palavras especificas, impedindo qualquer
análise detalhada.
Entendimento da ANACOM
No que respeita aos Anexos 130 e 137 do Projeto de Relatório do Leilão, importa sublinhar,
antes de mais, que estes foram disponibilizados no seu formato original, gerado pela
plataforma eletrónica que suportou a fase de licitação do Leilão, razão pela qual não foram
27
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disponibilizados noutro formato, designadamente em Excel como pretendido pela NOWO,
não estando, assim, obrigada a disponibilizá-los noutro formato (inexistente, à data), não
estando, como tal, posto em crise o princípio da administração aberta.
A este propósito e tendo presente a pronúncia da MEO, não se pode deixar de evidenciar
que o n.° 6 do artigo

19.0

da LADA, é citado pela empresa de forma incompleta, pois este

começa por estabelecer que «Os documentos são disponibilizados no formato ou
linguagem em que iá existam», para só depois referir «e, se adequado, em formatos
abertos e legíveis por máquina, com os respetivos metadados» (sublinhado nosso). E esta
mesma disposição também estabelece, logo de seguida, no seu n.° 7, que «O disposto no
número anterior deve ser cumprido na medida do possível, não implicando, para a entidade
detentora, o dever de criar ou adaptar documentos ou de fornecer extratos, caso isso
envolva um esforço desproporcionado que ultrapasse a simples manipulacão dos
mesmos» (sublinhado nosso).
Acresce que, como a MEO seguramente não ignora, não só a referida norma (artigo

19.0

da LADA) não se aplica ao regime de acesso aos documentos administrativos, mas antes
ao da reutilização, como a mesma salvaguarda

—

no sentido de que a Administração não

tem o dever de criar ou adaptar documentos, caso envolva um esforço desproporcionado
—,

está prevista no n.° 6 do artigo 13.° da mesma lei, este sim, relativo ao acesso aos

documentos administrativos.
Vale isto por dizer que a ANACOM disponibilizou os referidos Anexos no formato em que
as mesmos foram concebidos e tal qual existem na sua esfera, mediante descarga da
plataforma eletrónica, pelo que não está de todo em causa o princípio da administração
aberta ou do livre acesso aos documentos administrativos, como a MEO parece pretender
crer.
Não obstante, a ANACOM disponibilizará estes Anexos num outro formato, logo que lhe
seja possível. Considerando que a NOWO também referiu que a resposta ao seu pedido
não devia prejudicar a célere publicação da versão final do Relatório, entende-se que a
aprovação do Relatório Final do Leilão deve prosseguir os seus termos e logo que Anexos
ora em causa estejam disponíveis num outro formato, os mesmos serão remetidos a todos
os interessados.
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No que respeita ás reuniões que a ANACOM irá promover entre os diversos titulares de
DUF na faixa dos 3,6 0Hz com vista à celebração do acordo de sincronismo entre as várias
redes, assegura-se que esta Autoridade não deixará de promover o seu agendamento
tempestivamente e em articulação com os interessados. Sobre esta matéria, recorda-se,
conforme refere o ponto 1 do anexo 1 do Regulamento do Leilão, que Portugal e Espanha
acordaram que, após a conclusão dos processos de atribuição do espectro nas faixas dos
700 MHz e dos 3,6 0Hz em ambos os países, deverão ser agendadas reuniões envolvendo
os titulares de DUF nestas faixas com vista a incentivar um acordo de coordenação entre
estes operadores na zona da fronteira entre os dois países.
Sobre o lapso indicado pela MEO, a ANACOM irá proceder à sua correção no Relatório
Final do Leilão.
VII. Conclusão
Decorre do exposto nos vários entendimentos desta Autoridade, incluídos nos capítulos
anteriores, que o Relatório Final do Leilão e a decisão de atribuição dos DUF não conterão
alterações relevantes face ao projeto de Relatório, para além das que resultam da menção
ao procedimento de audiência prévia, de alguns ajustamentos editoriais, da eliminação da
referência ao intervalo de espectro relativo às frequências adquiridas pelas DIXAROBIL,
MEO e NOS na faixa dos 900 MHz, conforme decorre do entendimento relativa ao capítulo
V (Fase de consignação), e da correção do lapso indicado pela MEO.
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