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1. INTRODUÇÃO 

O Conselho de Administração (CA) do ICP – Autoridade Nacional de Comunicações 

(ICP-ANACOM) aprovou a 15.05.2014, o sentido provável de decisão (SPD) relativo à 

avaliação do mercado das comunicações eletrónicas móveis ao abrigo do artigo 39.º do  

Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de outubro (doravante, o “Regulamento do Leilão”1). 

O CA do ICP-ANACOM deliberou ainda que o SPD em causa, em cumprimento do 

previsto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, fosse 

submetido a audiência prévia dos interessados, e, em cumprimento do disposto no artigo 

8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação em vigor (LCE), fosse submetido 

ao procedimento geral de consulta, em ambos os casos por um período de 20 dias úteis. 

A 05.06.2014, na sequência da solicitação de um interessado, o prazo da consulta 

pública foi prorrogado por 5 dias úteis, tendo terminado no dia 25.06.2014. 

O ICP-ANACOM recebeu respostas das seguintes entidades: 

 Oni – S.G.P.S., S.A. e Cabovisão – Televisão por Cabo, S.A. (GRUPO ONI e 

CABOVISÃO); 

 PT – Portugal, S.G.P.S., S.A. (GRUPO PT), em representação da PT 

Comunicações, S.A. (PTC) e da MEO – Serviços de Comunicações Multimédia, 

S.A. (MEO); 

 VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE); 

 NOS, S.G.P.S., S.A., em representação da NOS Comunicações, S.A., NOS 

Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A. (NOS). 

Fora de prazo, foi ainda recebido o contributo da DECO – Associação Portuguesa para a 

Defesa do Consumidor, o qual, por essa razão, não é analisado no presente relatório, 

sem prejuízo da respetiva disponibilização. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, 

aprovados por deliberação de 12.02.2004, o ICP-ANACOM disponibiliza no seu sítio na 

Internet todas as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação a que os 

                                                           

1 O Regulamento do Leilão definiu o procedimento aplicável ao leilão para a atribuição de direitos de 
utilização de frequências nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz. 
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respondentes atribuíram natureza confidencial. De acordo com a mesma alínea dos 

referidos procedimentos de consulta, o presente relatório contém uma referência a todas 

as respostas recebidas e uma apreciação global que reflete o entendimento desta 

Autoridade sobre as mesmas. Atendendo ao carácter sintético do mesmo, tal não 

dispensa a consulta das respostas recebidas. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa à avaliação do mercado 

das comunicações eletrónicas móveis ao abrigo do artigo 39.º do Regulamento do Leilão. 

2. COMENTÁRIOS GENÉRICOS  

a) Respostas recebidas  

GRUPO ONI e CABOVISÃO 

O GRUPO ONI e CABOVISÃO mencionam que o ICP-ANACOM não encontrou 

evidências de existência de distorções de mercado em nenhuma das vertentes 

analisadas, o que o levou a considerar não haver razão para intervir, intervenção que, 

nos termos do mandato do artigo 39.º do Regulamento do Leilão, só poderia incidir sobre 

a alteração das quantidades de espectro detida pelos operadores móveis ou sobre as 

condições associadas à sua utilização.  

Neste contexto, referem lamentar o âmbito limitado da análise realizada, bem como os 

limites impostos a uma eventual atuação do regulador.  

GRUPO PT 

O GRUPO PT refere concordar com a conclusão expressa no SPD de que o espectro 

sobre o qual os três operadores de rede móvel em Portugal detêm direitos de utilização 

não representa para nenhum dos operadores em causa uma vantagem competitiva que 

possa resultar na criação ou desenvolvimento de distorções competitivas no mercado 

móvel, não havendo como tal justificação para qualquer intervenção regulatória. 

NOS 

A NOS concorda com a conclusão do ICP-ANACOM de que o processo de refarming, 

bem como a atribuição de frequências no âmbito do Leilão Multifaixa, não contribuíram 

para criar ou potenciar eventuais distorções em relação a entidades já presentes no 

mercado das comunicações eletrónicas móveis, tendo ainda contribuído para, através 
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das obrigações de acesso à rede, criar um quadro facilitador da entrada no mercado de 

novas entidades com modelos de negócio que não envolvem a necessidade de espectro. 

Assim, a NOS refere partilhar da opinião do ICP-ANACOM de que dos processos em 

causa – refarming e Leilão Multifaixa – não resulta a necessidade de intervenção 

regulatória ao abrigo dos poderes do regulador relativos à gestão do espectro. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a avaliação do mercado das comunicações móveis 

efetuada pelo ICP-ANACOM vem demonstrar e confirmar o que considera ser 

sobejamente conhecido relativamente ao elevado nível de competitividade e 

desenvolvimento deste mercado em Portugal. 

Considera a VODAFONE que a dinâmica competitiva de mercado mantém-se intensa, 

com a disponibilização de serviços inovadores, com elevados níveis de qualidade e a 

preços competitivos, pese embora o contexto difícil da economia portuguesa, com 

impactos na captação de investimento e no consumo dos cidadãos, o que condiciona os 

planos de negócio dos operadores. A respeito da dinâmica competitiva do mercado, a 

VODAFONE também compara indicadores como a taxa de penetração, a receita média 

por minuto e por utilizador, em Portugal e na Europa. 

Assim, a VODAFONE embora refira não concordar com a necessidade desta análise – 

nomeadamente dada a ausência de procedimento idêntico no mercado das 

comunicações fixas, onde refere ser comprovadamente mais urgente, sendo considerada 

necessária pelas instâncias comunitárias, e cujo sucessivo adiamento reforça o 

tratamento desigual do mercado móvel face ao mercado fixo –, entende que os seus 

resultados são consonantes com a realidade e demonstram manterem-se reunidas as 

condições necessárias para a promoção de um mercado móvel competitivo, inovador, 

promotor do desenvolvimento da economia nacional, e sem quaisquer distorções 

concorrenciais, nomeadamente após a atribuição das frequências no Leilão Multifaixa. 

b) Entendimento do ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM regista a concordância do GRUPO PT, da NOS e da VODAFONE com 

as conclusões da análise, designadamente com a inexistência de razões que, à luz da 

avaliação efetuada em relação ao processo de refarming e à atribuição de frequências no 

âmbito do Leilão Multifaixa, justifiquem a intervenção regulatória do ICP-ANACOM.  
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Regista-se também o referido pelo GRUPO ONI e CABOVISÃO quanto ao caráter 

limitado da presente análise, sempre se salientando, porém, que o mesmo reflete, nos 

devidos termos, o âmbito de aplicação do artigo 39.º do Regulamento do Leilão. 

Em qualquer caso, o ICP-ANACOM nota que as conclusões alcançadas na presente 

análise têm um enquadramento específico, devidamente descrito na decisão, e, como tal, 

não impedem que esta Autoridade, nos termos da lei e nomeadamente no âmbito dos 

procedimentos de análise de mercado, possa intervir e, nesse contexto, impor obrigações 

regulamentares, se e quando adequado. 

3. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

a) Respostas recebidas  

GRUPO PT 

O GRUPO PT considera que em novas atribuições de direitos de utilização de espectro 

ou no âmbito de processos de transmissão, nomeadamente na faixa dos 900 MHz, 

deverá ser considerada a necessidade de proceder ao rearranjo do espectro atribuído de 

forma a garantir que os operadores beneficiem da exploração de lotes de frequências 

contíguas, aspeto que considera essencial a uma exploração eficiente dos recursos e 

necessário à manutenção de condições de concorrência equilibradas. 

NOS 

A NOS refere que apenas se justifica a intervenção do regulador para colmatar a 

desvantagem que a NOS tem suportado historicamente por ter menos 200 kHz na faixa 

dos 900 MHz, recordando que quando em 1997, na sequência de concurso público, lhe 

foi atribuído espectro na faixa dos 1800 MHz, os outros operadores móveis receberam de 

forma automática e sem qualquer procedimento ou pagamento adicional, igual 

quantidade de espectro. 

b) Entendimento do ICP-ANACOM 

Relativamente à sugestão referida pelo GRUPO PT quanto ao rearranjo do espectro, 

nomeadamente na faixa dos 900 MHz, é de referir que atualmente o espectro atribuído 

aos três operadores já corresponde a blocos contíguos de frequências. Em todo o caso, 
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esta matéria deverá ser detalhada e apreciada em sede própria, designadamente como 

refere o GRUPO PT, nos mencionados processos de transmissão ou no âmbito de novas 

atribuições. 

Em relação ao referido pela NOS sobre ser uma desvantagem ter menos 200 kHz na 

faixa dos 900 MHz do que a MEO e a VODAFONE tinham na mesma faixa (antes do 

Leilão Multifaixa), situação que pretende ver corrigida, o ICP-ANACOM considera que 

não obstante existir essa diferença que, conforme salientado pelo próprio operador, já 

ocorre desde 1997, a quantidade de espectro que está em causa (um canal radioelétrico 

de 200 kHz entre 39, em comparação com os 40 consignados à MEO e Vodafone) não 

potencia eventuais distorções competitivas entre os operadores envolvidos. 

Recorde-se que, antes do Leilão Multifaixa, apenas o espectro 914-915 MHz / 959-960 

MHz estava livre na faixa 890-915 MHz / 935-960 MHz (faixa standard GSM). Neste 

contexto, é de mencionar que as frequências na faixa 914-915 MHz / 959-960 MHz, 

foram designadas, há largos anos, num grande número de países Europeus (incluindo 

Portugal), para utilização de telefones sem cordão (designados CT1). Entretanto esta 

designação foi descontinuada não sendo atualmente permitida a utilização destas 

frequências para CT1 em Portugal. Note-se contudo que, considerando o tipo de 

utilização e o modo como se processava o uso do CT1 – isento de licenciamento 

radioelétrico – poderão ainda existir no mercado equipamentos antigos o que, antes de 

uma eventual atribuição, implica acautelar que a utilização dessas frequências se 

processe de modo a garantir a inexistência de interferências.  

4. OUTROS ASSUNTOS 

a) Respostas recebidas  

GRUPO ONI e CABOVISÃO  

O GRUPO ONI e CABOVISÃO consideram que esta é oportunidade do Regulador de 

realizar a análise do mercado grossista do acesso e originação de chamadas em redes 

telefónicas públicas móveis para determinar se existe ou não concorrência efetiva e, caso 

necessário, para definir as obrigações a aplicar aos operadores com poder de mercado 

significativo, de forma a que estas permitam o estabelecimento de MVNO viáveis e 

concorrenciais.  
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Consideram os operadores que caso o ICP-ANACOM opte por não efetuar uma análise 

de mercado deverá explicitar as razões porque entende que em Portugal, tendo em conta 

as características do mercado existentes, uma tal análise não é necessária.  

A este respeito referem que o ICP-ANACOM desde 2005 reconheceu existirem 

elementos que apontam para a não existência de concorrência efetiva e que as 

características específicas deste mercado, a sua evolução nos últimos anos e a sua 

estrutura oligopolista sugerem a possibilidade de os operadores terem incentivos para um 

comportamento coordenado, em detrimento de um comportamento concorrencial. 

Referem também que Portugal continua a ser um dos poucos países da União Europeia 

onde, na prática, os únicos prestadores a oferecer serviços móveis de retalho são os 

operadores de rede (MNOs), sendo que os MVNO existentes são caracterizados por uma 

história de insucesso, não tendo nunca havido um MVNO que se dedicasse ao segmento 

empresarial, onde consideram que a componente móvel é, cada vez mais, um elemento 

essencial da oferta de um prestador de comunicações eletrónicas que queira estar 

presente nesse segmento.  

Adicionalmente referem que embora no âmbito do Leilão tenham sido criadas condições 

de acesso às frequências para novos entrantes, o que também já aconteceu no leilão do 

BWA, a saturação do mercado móvel em Portugal e os elevados investimentos 

necessários constituem uma barreira significativa à entrada que impedem o 

estabelecimento de uma nova operação móvel com recurso a rede de rádio própria. 

Assim, o GRUPO ONI e CABOVISÃO consideram que a existência de frequências 

disponíveis não é suficiente para o estabelecimento de novas operações móveis 

concorrenciais, nem é fator de viabilização de novas operações móveis, assumindo neste 

contexto importância crucial a possibilidade de estabelecimento, efetivo, de operações 

móveis virtuais.  

A este respeito, referem que apesar de, no âmbito do Leilão Multifaixa, os 3 MNO terem 

ficado sujeitos a obrigações de acesso para constituição de MVNO e de roaming 

nacional, estes interpretam-nas como uma mera obrigação de negociação comercial, 

impondo as condições que entendem, impedindo uma operação de MVNO viável. E o 

Regulador nada tem dito ou feito para contrariar esse entendimento. 
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NOS 

A NOS considera que existem distorções (para além das decorrentes da atribuição do 

espectro) que justificam a intervenção urgente do regulador, nomeadamente ao abrigo 

das competências que lhe foram conferidas para promover a concorrência na oferta de 

redes e serviços de comunicações eletrónicas, incluindo no âmbito da análise de 

mercados e controlos regulamentares.  

A este respeito considera que o mercado das comunicações móveis é caracterizado por 

economias de escala e de gama e por externalidades de rede que têm sido exploradas 

pelos operadores de maior dimensão para reforçar a sua posição no mercado, sendo que 

esses operadores têm prosseguido uma estratégia de aprofundamento do efeito de rede, 

alavancando-o na discriminação entre as chamadas on-net e off-net. 

Refere a NOS que esta estratégia de foreclosure tem justificado sucessivas intervenções 

do regulador no sentido da redução dos preços da terminação de chamadas de voz nas 

redes móveis, mas que têm sido insuficientes e sujeitas a atrasos (estando o regulador 

em incumprimento com o previsto no artigo 59.º-A, n.º 2 da LCE), com prejuízo para o 

nível de concorrência no mercado, para os operadores de menor dimensão e para os 

utilizadores finais. 

Adicionalmente, menciona que considera que os valores da terminação se encontram 

desfasados dos resultados do modelo e totalmente desalinhados das práticas dos países 

em que foram definidos preços com base em modelos de custeio semelhantes, sendo 

que o preço praticado em Portugal é 26,8% mais elevado do que o preço médio dos 

países que já definiram preços com base em modelos LRIC puro. Assim, considera que o 

modelo deve ser revisto, devendo ser internalizada a evolução tecnológica 

(desenvolvimento das redes 4G) que se deverá repercutir na redução de custos de 

backhaul. 

A NOS refere que a estratégia de foreclosure do mercado também se sustenta nos 

serviços de SMS, pelo que acredita que os constrangimentos concorrenciais que 

justificam a intervenção no mercado grossista da terminação de chamadas de voz em 

redes móveis individuais, também se aplicam à terminação de SMS. Acrescenta ainda 

que a França, Dinamarca e Polónia intervieram neste mercado, sendo os seus preços de 

terminação de SMS inferiores aos praticados em Portugal. 

Atento o exposto, considera que da análise da dinâmica da oferta e da procura do serviço 

grossista de terminação resultará necessariamente a necessidade de intervenção, no 
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sentido da descida dos preços, à semelhança com o que sucede na terminação das 

chamadas de voz. 

A NOS defende ainda que a regulação grossista é uma intervenção necessária mas não 

suficiente para combater o efeito de rede. Neste contexto, entende que deve haver 

recurso à intervenção retalhista, a qual, refere, estar explicitamente prevista nas linhas de 

orientação da Comissão Europeia, para casos em que a regulação nos mercados 

grossistas conexos se mostra insuficiente. 

Para sustentar o seu entendimento, a NOS fornece ainda informação sobre os tarifários 

tribais, sobre as ofertas 4P, sobre a evolução do tráfego on-net e off-net e sobre as 

quotas de mercado, concluindo pela necessidade do desenvolvimento urgente de uma 

análise do mercado retalhista com vista à eliminação das distorções artificiais de preços 

entre os tarifários on-net e off-net. A NOS considera assim que o regulador deve impor 

que a diferenciação entre os preços das chamadas on-net e off-net não seja superior à 

diferença entre os preços de terminação grossista, referindo ainda que não se trata de 

uma medida inédita no mercado nacional, já que o ICP-ANACOM impôs essa proibição à 

PTC no âmbito da prestação do serviço telefónico em local fixo. 

VODAFONE 

De acordo com a VODAFONE, a dinâmica do mercado móvel (mesmo antes do Leilão) 

consubstanciou e continua a consubstanciar a sua posição no que respeita ao que 

considera ser um excessivo nível de promoção de novos entrantes. 

A este respeito refere que nas consultas que precederam o Leilão, considerou que os 

múltiplos mecanismos de promoção da entrada de novos operadores não só poderiam 

estar feridos de irregularidades legais, como se revestiam de um caráter desproporcional 

dada a forte dinâmica do mercado móvel, a existência de acordos de acesso com MVNO 

negociados comercialmente e a prestação de serviços inovadores baseados nas 

tecnologias mais avançadas. 

Em concreto, a VODAFONE refere que no passado embora tenha reconhecido e tomado 

como positiva a intenção de atuação do regulador, enquanto gestor do espectro, de 

garantir e promover a concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas móveis, o que sempre se enquadraria nas suas atribuições legais, a par com 

a possibilidade de análise deste mercado, ainda que tal não seja especificamente 

recomendado pela Comissão Europeia, também salientou que tal atuação não poderia 

afastar a necessidade impreterível de uma fundamentação plena para a imposição de 
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medidas regulatórias, fundamentação que apenas decorre de uma análise de mercado, o 

que não aconteceu. 

Assim, a VODAFONE refere manter a sua posição de considerar que a introdução das 

obrigações de acesso, sem a correspondente análise de mercado, constitui entre outras 

irregularidades, uma violação do princípio da Igualdade, no que respeita aos direitos e 

garantias dos agentes de mercado que atuam por exemplo no mercado fixo das 

comunicações eletrónicas. 

Refere igualmente manter a posição de que o mero facto de estarem a ser usados 

recursos públicos não poderia constituir justificação para o tratamento desigual dos 

mercados de comunicações eletrónicas. 

Não obstante refere que o seu desacordo não determinava por si só, a necessidade de 

correção ou realização de novo procedimento de atribuição de frequências, uma vez que 

seria a posterior atuação de regulador que teria de ser analisada à luz do quadro 

aplicável neste contexto. 

Assim, a VODAFONE considera que face às conclusões da análise, com as quais 

genericamente concorda, não se verificando a existência de distorções de mercado, ou 

sequer o vislumbre de um mercado pouco competitivo, a manter-se o sentido da decisão, 

as obrigações de acesso constantes do artigo 35.º do Regulamento do Leilão carecem 

agora, duplamente, de fundamento legal, porque foram impostas em moldes distintos dos 

legalmente previstos nos artigos 55.º e seguintes da LCE, e porque da análise efetuada 

não resultam quaisquer indícios que fundamentem qualquer intervenção regulatória, 

nomeadamente das competências que lhe foram cometidas pelos artigos 20.º e 35.º da 

LCE, sendo que, por maioria de razão, também não estão verificadas as condições legais 

que determinam a imposição das obrigações de acesso. 

b) Entendimento do ICP-ANACOM 

As considerações apresentadas pela NOS e pelo GRUPO ONI e CABOVISÃO a respeito 

dos mercados grossistas de terminação de chamadas de voz e SMS, mercado retalhista 

móvel e mercado grossista de originação de chamadas móveis, envolvendo a intervenção 

regulatória nesses mercados, designadamente ao abrigo de um procedimento de análise 

de mercados, extravasam o âmbito da presente análise, como de resto, no caso da NOS, 

é reconhecido pelo próprio operador, quando refere que partilha da opinião do regulador 
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quanto a não resultar do processo de refarming e do Leilão Multifaixa a necessidade de 

intervenção regulatória ao abrigo dos poderes do regulador respeitantes à gestão do 

espectro. 

A este respeito, reitera-se que a análise efetuada pelo ICP-ANACOM ao abrigo do artigo 

39.º do Regulamento do Leilão é distinta do procedimento de análise de mercado previsto 

nos artigos 55.º e seguintes da LCE, não só quanto aos objetivos, mas igualmente quanto 

às matérias analisadas, para além dos diferentes enquadramentos legais e das 

diferenças de estrutura e procedimentais. 

Nesse sentido, recorda-se o que foi referido no relatório da consulta pública sobre o 

projeto de regulamento para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas 

faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz2 (vide páginas 29 

e seguintes), tendo então sido explicitado o enquadramento desta decisão relativa à 

avaliação do avaliação do mercado móvel a ser efetuada “ao abrigo da Directiva GSM e 

das competências do ICP-ANACOM no âmbito da gestão do espectro e da atribuição de 

direitos de utilização de frequências, nomeadamente dos artigos 20.º e 35.º da LCE.”  

Assim, releva-se que o que foi analisado foram possíveis distorções de concorrência 

decorrentes dos mecanismos de atribuição de espetro, nomeadamente eventuais 

vantagens técnicas que poderiam estar associadas a cada uma das faixas de frequências 

atribuídas no âmbito da prestação de serviços de comunicações eletrónicas móveis, bem 

como as eventuais distorções decorrentes de poderem existir operadores com diferentes 

combinações de frequências. Os MVNO foram referidos apenas na perspetiva da 

avaliação do impacto nas suas operações da atribuição de frequências a terceiras 

entidades, aspeto que se concluiu ser positivo. 

Como tal, os comentários relativos à existência de distorções de concorrência para além 

das que possam existir decorrentes da atribuição do espectro devem ser objeto de 

apreciação em sede própria. Note-se, aliás, que o ICP-ANACOM, noutras sedes, já se 

pronunciou a respeito de distorções existentes no mercado móvel, como é o caso da 

comunicação transmitida à Autoridade da Concorrência a respeito dos preços dos 

serviços de originação de chamadas nas redes móveis para serviços especiais e 

números não geográficos3. 

                                                           
2 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=343181   
3 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1116522  

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=343181
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1116522
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Já quanto às obrigações de acesso à rede a que ficaram sujeitos os operadores que 

adquiriram direitos de utilização na faixa dos 800 MHz e dos 900 MHz, releva-se que a 

sua existência foi naturalmente um aspeto considerado nas conclusões da análise, 

salientando-se, ainda assim, que as obrigações que decorrem da atribuição do espectro 

na faixa dos 800 MHz só entram em vigor a partir da data de notificação do fim das 

restrições nessa faixa, o que ainda não aconteceu. No caso da Vodafone, tendo adquirido 

direitos de utilização de frequências na faixa dos 900 MHz, as obrigações de acesso a 

que se encontra sujeita já se encontram em vigor nessa faixa de frequências, relevando-

se que, ao abrigo do disposto no n.º 13 do artigo 35.º do Regulamento do Leilão e nos 

termos aí previstos, pode ser solicitada a intervenção do ICP-ANACOM no caso de 

insucesso nas negociações.  

Relativamente à posição da VODAFONE quanto às obrigações de acesso impostas no 

âmbito do artigo 35.º do Regulamento do Leilão, designadamente a justificação 

económica e jurídico-legal para a sua imposição, o ICP-ANACOM recorda que se trata de 

matéria que foi oportunamente objeto de procedimentos de consulta e de audiência 

prévia dos interessados, pelo que não está presentemente em causa a sua reapreciação. 

Reitera-se, ainda assim e a este respeito, o exposto no relatório da consulta pública 

sobre o projeto de regulamento para a atribuição de direitos de utilização de frequências 

nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz4, onde se 

                                                           
4 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=343181, relevando-se o referido nas páginas 29 
e seguintes: 

“Neste contexto, a necessidade de intervenção dos reguladores no sentido de garantir condições de 
concorrência efectiva, sempre em cumprimento do princípio da não discriminação, não fica, nem podia 
ficar, restringida à aplicação dos designados remédios com fundamento nas posições de dominância dos 
operadores em mercados definidos, aspecto que é particularmente relevante na atribuição de direitos de 
utilização. 

Pelo contrário, a LCE permite a especificação por parte do ICP-ANACOM das condições a que os direitos 
de utilização de frequências estão sujeitos, o que no caso de procedimentos de selecção concorrenciais 
ou por comparação é concretizado no respectivo regulamento (cfr. n.º 8 do artigo 30.º da LCE), devendo 
as mesmas ser objectivamente justificadas, não discriminatórias, proporcionadas e transparentes. 

Ora, o artigo 32.º da LCE prevê as condições a que podem estar sujeitos os direitos de utilização de 
frequências, não prejudicando a possibilidade de serem fixadas as condições constantes do n.º 1 do art.º 
27º da mesma lei. 

Assim sendo, é entendimento do ICP-ANACOM que a previsão constante da alínea b) do n.º 2 do artigo 
27.º da LCE, nos termos da qual é especificamente estabelecida a possibilidade de imposição de 
obrigações de acesso que não incluam as condições específicas previstas no artigo 28º significa que, de 
acordo com o quadro nacional e comunitário e no contexto da atribuição de direitos de utilização (como de 
resto no de autorização geral), as ARN podem impor às empresas obrigações de acesso tendo em vista a 
prossecução dos objectivos de regulação a que estão vinculadas, sem que esta imposição decorra do 
procedimento específico das análises de mercado (art.º 55.º e seguintes da LCE) e do poder de mercado 
significativo (PMS) da empresa à qual são impostas as obrigações (art.º 66.º, n.º 3 da LCE). 

Dito de outro modo, as condições de acesso impostas ao abrigo do artigo 27.º da LCE, encontram o seu 
fundamento no caso em apreço nos princípios de gestão do espectro, mas simultaneamente não 
precludem, como estabelece o artigo 28º, a imposição, em qualquer momento, de obrigações específicas 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=343181


  

  14/15 

 

explicitou o enquadramento que justifica a imposição das referidas obrigações e 

adicionalmente se esclareceu que, nesse contexto, as entidades reguladoras nacionais, 

no caso o ICP-ANACOM, não estão impedidas de impor às “empresas obrigações de 

acesso tendo em vista a prossecução dos objectivos de regulação a que estão 

vinculadas, sem que esta imposição decorra do procedimento específico das análises de 

mercado”. 

Não obstante, alerta-se para o referido ao longo da decisão, sobre as conclusões 

alcançadas terem em consideração a existência das obrigações em causa, bem como de 

outras medidas adotadas no âmbito do Leilão Multifaixa, pelo que a sua não existência 

poderia ter implicações nas conclusões, que não seriam necessariamente as mesmas. A 

este respeito, note-se que no capítulo “Conclusões”, onde se refere que o Leilão 

Multifaixa não contribuiu para a criação de distorções face aos operadores presentes no 

mercado e sem direitos de utilização de frequências, também se refere que o mesmo 

leilão permitiu “a fixação de um conjunto de obrigações de acesso à rede, que obrigam os 

operadores com direitos de utilização de frequências nos 800 MHz e nos 900 MHz, e que 

poderão facilitar a entrada no mercado de novas entidades”, evidenciando assim 

claramente a importância das obrigações referidas para a conclusão da análise. 

Atento o exposto, sublinha-se que as conclusões alcançadas sobre a inexistência de 

desequilíbrios decorrentes da atribuição de espectro 

 não permitem sustentar a desnecessidade das obrigações referidas, 

 não sustentam, conforme sugere a Vodafone, que essas obrigações não têm 

fundamento legal, aspeto que foi oportunamente explicitado no âmbito dos 

procedimentos de consulta relativos ao projeto de Regulamento do Leilão. 

5. CONCLUSÃO 

Atentos os contributos recebidos releva-se a concordância genérica dos operadores que 

adquiriram direitos de utilização de frequências no âmbito do Leilão Multifaixa e que 

também anteriormente tinham beneficiado do processo de refarming com as conclusões 

                                                                                                                                              

às mesmas empresas, no decurso do procedimento de análise de mercados e avaliação de PMS dessas 
empresas.” 
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da análise, designadamente com a inexistência de razões que justifiquem a intervenção 

regulatória do ICP-ANACOM ao abrigo dos artigos 20.º e 35.º da LCE. 

Considerando o exposto, a decisão relativa à “Avaliação do Mercado das Comunicações 

Eletrónicas Móveis ao abrigo do artigo 39.º do regulamento do leilão” não tem alterações 

relevantes face ao sentido provável de decisão, apenas se tendo introduzido uma 

referência ao procedimento de consulta pública e de audiência prévia dos interessados e 

algumas atualizações de dados, nomeadamente associadas às entidades presentes no 

mercado. 


