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I – Enquadramento 

Por deliberação do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, de 3 de fevereiro de 

2012, foi aprovada a decisão relativa aos títulos unificados dos direitos de utilização de 

frequências para serviços de comunicações eletrónicas, nos termos da qual foi 

determinado submeter ao procedimento de audiência prévia da Optimus – 

Comunicações, S.A. (Optimus), da TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. 

(TMN), e da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone), nos 

termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), bem como ao procedimento geral de consulta, ao abrigo do disposto no artigo 

20.º, n.º 3 da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de 

setembro (Lei das Comunicações Eletrónicas, de ora em diante LCE), o seguinte: 

1. Unificar, num título único, as condições aplicáveis aos direitos de utilização de 

frequências atribuídos à Optimus, TMN e Vodafone para a prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público, nos 

termos dos projetos que constam em anexo à presente deliberação e que 

dela fazem parte integrante. 

2. Manter em vigor, até à aprovação da decisão autónoma relativa à prestação 

de informações referida nos projetos de títulos em anexo, a obrigação de 

envio pelos titulares dos direitos de utilização da informação fixada na 

deliberação do ICP-ANACOM de 17 de novembro de 2011, sobre 

“Questionários referentes à informação sobre cobertura, qualidade de serviço 

e modo de implementação da partilha de sites a enviar ao ICP-ANACOM 

pelas empresas prestadoras do Serviço Móvel Terrestre (GSM/UMTS) / 

Declaração anual a apresentar pela TMN – Telecomunicações Móveis 

Nacionais, S.A. e a Vodafone – Comunicações Pessoais, S.A sobre a 

cobertura total, por localidade com mais de 10.000 habitantes e por concelho 

assegurada na prestação dos serviços de voz e de dados até 9600 bps”. 

Tendo os interessados disposto, em ambos os procedimentos de consulta, de um 

prazo de 20 dias úteis para se pronunciarem, o qual terminou a 2 de março de 2012, 

foram recebidas, dentro do prazo, as respostas das seguintes entidades: 



3 
 

 ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (ONI), que invocou a 

confidencialidade da totalidade da sua resposta; 

 Optimus; 

 TMN; 

 Vodafone; 

 Miguel Couto. 

O presente relatório apresenta uma síntese das respostas à consulta, bem como os 

entendimentos do ICP-ANACOM sobre as questões levantadas e que fundamentam 

as opções tomadas na versão final dos títulos unificados.  

A análise do presente documento não dispensa a consulta das referidas respostas, as 

quais serão disponibilizadas no sítio de Internet do ICP-ANACOM, www.anacom.pt, 

em simultâneo com o presente relatório, após a aprovação dos títulos unificados da 

Optimus, da TMN e da Vodafone. 

Os conteúdos confidenciais encontram-se identificados ao longo deste relatório como 

secções confidenciais, mediante a menção [Início de Informação Confidencial – IIC] 

e [Fim de Informação Confidencial – FIC]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anacom.pt/
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II – Comentários recebidos e entendimento do ICP-ANACOM 

Antes de se analisarem as questões particulares colocadas pelas entidades que 

enviaram os seus contributos no âmbito da consulta pública e da audiência prévia, 

sumariam-se de seguida os aspetos de carácter mais geral suscitados pelos 

respondentes. 

 

1. Comentários gerais 

Optimus 

A Optimus concorda com a proposta de unificação, num único título, das condições 

aplicáveis aos direitos de utilização de frequências para a prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público. 

Esta empresa considera adequada a forma como o ICP-ANACOM propõe sistematizar 

os termos do título único, incluindo a divisão em capítulos da Parte III. 

 

TMN 

A TMN não tem objeções à reunião num único título dos vários direitos de utilização de 

frequências atribuídos a esta entidade. Reconhece que a unificação proposta pode ter 

como efeito a simplificação, a desburocratização e o aumento da eficiência no uso do 

espectro radioelétrico, servindo, ainda, para implementar os princípios da neutralidade 

de serviços e da neutralidade tecnológica. No entanto, é da opinião que esta 

unificação deve respeitar as legítimas expectativas dos titulares daqueles direitos e 

não poderá resultar num agravamento das condições aplicáveis aos direitos de 

utilização de frequências atribuídos antes do leilão – aspetos específicos referidos nos 

comentários na especialidade. 

A TMN não tem objeções de fundo à sistematização proposta para o título unificado. 

Não obstante, refere que o ICP-ANACOM definiu que a Parte II do título elenca as 

condições gerais aplicáveis a todos os direitos de utilização de frequências contidos no 

futuro título. No entender da TMN as obrigações de acesso previstas no n.º 7 do seu 
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título não são aplicáveis a todos os direitos de utilização de frequências nele contidos, 

mas apenas aos direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa dos 800 MHz, 

como decorre do artigo 35.º, n.º 1 do n.º 560/2011, de 19 de outubro (Regulamento do 

Leilão). 

Considerando a TMN que as obrigações de acesso do n.º 7 da Parte II só podem 

onerar as frequências cujos direitos de utilização foram atribuídos na sequência do 

leilão multi-faixa, entende que, de forma a evitar quaisquer dúvidas, o n.º 7 da Parte II 

deverá ser deslocado para o Capítulo II da Parte III, sob pena de contradição entre a 

proposta de sistematização do título apresentada pelo ICP-ANACOM e o seu 

conteúdo. 

A TMN afirma que não desconsidera a este propósito que a alínea b) do n.º 6 da Parte 

II refere que as obrigações de acesso só oneram as faixas dos 800 MHz, o que poderá 

servir para mitigar uma potencial interpretação desadequada sobre o âmbito das 

obrigações contidas no n.º 7 desta parte.  

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista a concordância dos operadores (expressa no caso da 

Optimus e da TMN, e tácita no caso da Vodafone) quanto à unificação, num título 

único, das condições aplicáveis aos direitos de utilização de frequências para a 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público, 

bem como quanto à sistematização proposta para os referidos títulos. 

No que diz respeito à proposta da TMN de inserir o número referente às obrigações de 

acesso na Parte III do título, o ICP-ANACOM esclarece, nesta oportunidade, que o 

critério da sistematização proposta é o que decorre da própria LCE, ou seja, na Parte 

II do título elencar as condições gerais previstas no artigo 27.º da Lei que sejam 

aplicáveis aos direitos de utilização de frequências, e na Parte III as condições 

associadas aos direitos de utilização de frequências ao abrigo do artigo 32.º da 

mesma Lei. Isto mesmo resulta, aliás, da passagem citada pela TMN e retirada do 

ponto 2. da deliberação de 3 de fevereiro de 2012, a saber: 
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«b)  Uma parte com o elenco das condições gerais previstas no artigo 27.º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas, as quais são também aplicáveis a todos os 

direitos de utilização de frequências (Parte II); e 

c)  Uma última parte dividida em capítulos, em que cada um deles concretiza as 

condições específicas associadas aos diferentes direitos de utilização de 

frequências atribuídos, em conformidade com o disposto no artigo 32.º da 

mesma lei (Parte III)» (não sublinhado no original). 

O ICP-ANACOM reconhece, porém, que a 2.ª parte da alínea b) acima reproduzida 

fica prejudicada pelo facto de uma das condições gerais – precisamente a referente às 

obrigações de acesso – não ser aplicável a todos os direitos de utilização de 

frequências, mas tão só ao direito de utilização de frequências na faixa dos 800 MHz 

(no caso da TMN e da Optimus, considerando que no caso da Vodafone esta condição 

é aplicável também à faixa dos 900 MHz), o que, de qualquer forma, sempre resultaria 

clara e inequivocamente do texto do título (cfr. alínea b) do n.º 6 e n.º 7.1 da Parte II no 

título da TMN), como a própria TMN refere.  

Com efeito, dispõe a alínea b) do n.º 6: 

“Obrigações de acesso nas faixas dos 800 MHz, nos termos do disposto no 

artigo 35.º do Regulamento do Leilão e em conformidade com o número 7 do 

presente título” 

e especifica o n.º 7.1: 

“Para efeitos da alínea b) do número 6, a TMN está obrigada a permitir o acesso 

em condições não discriminatórias à sua rede na faixa dos 800 MHz, nos termos 

dos números 7.2 e 7.3” (sem sublinhados no original). 

Neste contexto, o ICP-ANACOM rejeita liminarmente que da simples enunciação de 

uma parte do critério de sistematização (elemento interpretativo, mas não vinculativo) 

se pudesse extrapolar a extensão destas obrigações de acesso a outras faixas de 

frequências que não as dos 800 MHz e dos 900 MHz (consoante os casos) ao arrepio 

do previsto no Regulamento do Leilão. 
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Assim, considerando que as obrigações de acesso referidas, impostas aos titulares de 

direitos de utilização de frequências no âmbito do leilão, concretizam a condição geral 

prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º da LCE, esta Autoridade mantém o número 

referente a tais obrigações na sequência proposta, pois é conforme com o critério 

adotado para a sistematização, eliminando na decisão final a referência a “as quais 

são também aplicáveis a todos os direitos de utilização de frequências”, de modo a 

que não subsista qualquer imprecisão. 

 

2. Neutralidade tecnológica e de serviços  

ONI 

[IIC]   [FIC]. 

Optimus 

A Optimus concorda com a proposta de contemplar a aplicação do princípio da 

neutralidade de serviços às frequências previamente atribuídas, porquanto tal proposta 

não coloca em causa o princípio da não discriminação nas condições de atribuição dos 

direitos de utilização de frequências. 

Esta empresa regista positivamente a proposta de o ICP-ANACOM autorizar desde já 

a utilização das frequências atribuídas previamente ao leilão nas faixas dos 900 MHz e 

dos 1800 MHz para suportar os sistemas identificados no anexo da Decisão 

2009/766/CE, alterado pela Decisão 2011/251/UE, os quais incluem os sistemas LTE. 

 

Vodafone 

A Vodafone concorda com a consagração plena dos princípios da neutralidade 

tecnológica e de serviços, sugerindo as seguintes linhas de orientação: 

-  Sendo autorizado, nos termos do disposto na Parte III.19.4 do título, o cumprimento 

das suas obrigações de cobertura previstas na Parte III.19 com 900 MHz, sugere a 
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remoção da obrigação de informação exatamente com o mesmo objetivo, constante 

da Parte III.19.5; 

-  O regime para a utilização de sistemas diferentes dos já autorizados nas 

frequências concedidas constante do título unificado deve ser simplificado e 

idêntico para todos os tipos de frequências da forma menos burocrática possível, 

nomeadamente (i) sendo sempre autorizada a utilização de sistemas que se 

encontrem previstos nas Decisões alusivas especificamente ao tema ou que 

respeitem as condicionantes técnicas dessas mesmas decisões e (ii) estando 

apenas sujeito ao regime de autorização prévia os sistemas que extravasam as 

referidas decisões. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Em relação às preocupações manifestadas pela ONI, [IIC]  [FIC] 

Em relação ao comentário da Vodafone no tocante à obrigação de os operadores 

comunicarem a intenção de utilizarem as faixas dos 900 MHz para o cumprimento das 

obrigações de cobertura, remete-se para o entendimento do ICP-ANACOM no ponto 

4.3.b) do presente Relatório.  

Já no que diz respeito aos sistemas autorizados em cada faixa de frequências, 

salienta o ICP-ANACOM que o princípio enunciado pela Vodafone, com o qual 

concorda, se encontra já devidamente vertido nos títulos, na medida em que os 

sistemas sujeitos a autorização prévia serão somente aqueles que extravasem o 

conteúdo aos anexos das decisões comunitárias relevantes. Nesta oportunidade, 

adita-se que esta regra constará também das condições associadas aos direitos de 

utilização de frequências atribuídos na faixa dos 1800 MHz no âmbito do leilão. 

É ainda de salientar que existem faixas de frequências (p.ex. 800 MHz ou 2,6 GHz) 

onde as restrições não se cingem a qualquer “sistema” específico dado que as 

condicionantes técnicas se encontram estabelecidas de modo genérico, isto é, sem 

menção explícita a qualquer sistema (como é, por exemplo, o caso dos 900/1800 

MHz). 
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3. Questões quanto aos procedimentos 

 

3.1. Sujeição ao procedimento geral de consulta 

Vodafone 

A Vodafone reitera o seu desacordo relativamente à opção tomada no sentido da 

realização de uma consulta pública cuja necessidade legal contestou junto do ICP-

ANACOM, mediante requerimento que agora dá na presente sede por inteiramente 

reproduzido, e que conduziu a um indesejável atraso na emissão dos direitos de 

utilização de frequências, com inegáveis prejuízos para o interesse público em geral e 

para os seus futuros titulares, em particular quando estão em causa avultados 

investimentos já concretizados. 

No referido requerimento a Vodafone expressa a sua surpresa quanto à decisão do 

ICP-ANACOM de submeter o ato de emissão dos títulos a consulta pública. Invoca, 

para o efeito, o texto do n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento do Leilão e o facto de o 

ICP-ANACOM nunca ter referido a sua necessidade, não vislumbrando qualquer facto 

superveniente que tenha vindo ditar um entendimento diferente do constante no 

Regulamento do Leilão. Mais afirma não descortinar a relação direta entre a decisão 

de unificação dos títulos e a necessidade de consulta, referindo que em relação aos 

anteriores direitos de utilização não foi anunciado no presente processo administrativo 

a alteração dos direitos e obrigações dos mesmos decorrentes, sendo o Regulamento 

do Leilão omisso quanto a tal possibilidade. 

A Vodafone considera que a alteração das condições de exercício dos direitos de 

utilização já atribuídos, justificativa da consulta pública no entendimento do ICP-

ANACOM, não configura uma alteração substancial dos direitos de utilização de 

frequências, pelo que o ICP-ANACOM não deveria ter excluído a aplicabilidade do n.º 

4 do artigo 20.º da LCE, que poderia vir a ditar a inexistência da consulta pública. 

A Vodafone entende que deve ser realçada a importância desta questão pois prolonga 

de forma inequívoca o momento de emissão dos títulos, atrasando a implementação 

do 4G em Portugal e comprometendo o pioneirismo de Portugal no LTE. 
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Refere ainda a Vodafone o entendimento do ICP-ANACOM que leva a que a audiência 

prévia tenha um prazo duas vezes superior ao mínimo exigido e que beneficie do 

efeito de suspensão previsto no n.º 3 do artigo 100.º do CPA. 

A Vodafone defende que a audiência prévia poderia ser dispensável nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 103.º do CPA porque: (i) os interessados já se 

pronunciaram no procedimento sobre as questões que importam à decisão (no âmbito 

de duas consultas públicas), não se afigurando, na sua opinião, adequado que nesta 

fase se introduzam obrigações nos direitos de utilização já atribuídos para além do que 

se encontra previsto na LCE, bem como que os futuros direitos de utilização 

contenham mais obrigações do que as que decorrem do Regulamento do Leilão, e (ii) 

os elementos constantes do procedimento conduzem a uma decisão favorável aos 

interessados. 

Alega a Vodafone que a doutrina e a jurisprudência consideram que a suspensão de 

prazos para efeitos de audiência prévia não é aplicável à totalidade dos prazos dos 

procedimentos administrativos, mas apenas àqueles prazos procedimentais 

respeitantes a decisões ou formalidades cuja prática está dependente do curso da 

audiência, sendo que, na sua opinião, não se verifica a necessidade de audiência. 

A Vodafone afirma que o entendimento do ICP-ANACOM determina uma 

impossibilidade de confiança dos particulares sobre o momento da emissão dos 

títulos, ao contrário do que se poderia interpretar da leitura do Regulamento do Leilão, 

sendo expectável que os futuros titulares dos direitos de utilização tivessem interesse 

em conhecer a data concreta da referida emissão, interesse esse que, em seu 

entender, se encontra no presente irremediavelmente prejudicado. 

A Vodafone, tendo em conta que a jurisprudência considera que, a ocorrer a 

suspensão do prazo, esta termina no momento de entrega das alegações dos 

destinatários dos atos, questiona a possibilidade do ICP-ANACOM conseguir proceder 

à emissão dos títulos até 8 de março de 2012 e, em caso afirmativo, questiona a 

adequação de uma análise dos comentários e produção de relatório em 4 dias úteis 

ou, em alternativa, questiona se o prazo irá ser cumprido. 

Por fim, a Vodafone alega que esta interpretação representa um ónus material para a 

empresa, invocando os custos de oportunidade do capital investido e os custos para a 
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marca Vodafone, que seriam evitados se conhecesse a data efetiva da emissão dos 

títulos, e o prolongamento do tempo entre o pagamento efetuado e o início da 

recuperação do investimento. 

A Vodafone reitera o seu pedido de pronúncia do ICP-ANACOM sobre a data efetiva 

de emissão do seu título unificado. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Em resposta à Vodafone, e no que respeita à decisão desta Autoridade, tomada por 

deliberação de 3 de fevereiro de 2012, de submeter os projetos de títulos unificados 

dos direitos de utilização de frequências para serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres a procedimento geral de consulta, remete-se para a fundamentação 

constante da mesma e reitera-se, nesta oportunidade, encontrar-se a referida decisão, 

também no que diz respeito aos procedimentos de participação dos interessados, em 

inteira conformidade com o disposto no Regulamento do Leilão, no CPA e na LCE.  

Com efeito, conforme devidamente explicitado no ponto 2. da referida deliberação, o 

ICP-ANACOM considerou que o princípio da neutralidade deve abranger os direitos de 

utilização de frequências já atribuídos (antes do leilão) aos três operadores móveis 

(Optimus, TMN e Vodafone), não ficando a prestação de serviços condicionada ao 

SMT, na medida em que não há, na perspetiva da neutralidade de serviços, qualquer 

impedimento a que estes se destinem à prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres acessíveis ao público. Por outro lado, no âmbito da neutralidade 

tecnológica, pretendeu-se dar cumprimento designadamente à aplicação da Decisão 

200/766/CE, alterada pela Decisão 2011/251/UE, no caso das faixas dos 900 MHz e 

dos 1800 MHz.  

Estes dois aspetos determinaram assim a proposta, por um lado, de alteração dos 

anteriores direitos de utilização quanto à sua utilização, desta feita para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público, e, por outro, de 

alargamento dos sistemas permitidos nas faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz já 

atribuídas. 
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Adicionalmente, o ICP-ANACOM entendeu que esta nova realidade justifica que se 

integre num único título os direitos de utilização atribuídos no âmbito do processo de 

leilão e os anteriormente atribuídos, mantendo-se uma unidade que garanta a 

harmonização das condições gerais aplicáveis aos vários direitos de utilização de 

frequências atribuídos, bem como a eficiência da realização das obrigações de 

cobertura impostas. Este último aspecto com impacto inegável no modo de 

cumprimento das obrigações assumidas nos anteriores direitos de utilização, como por 

certo a Vodafone bem entenderá.  

Por fim, o ICP-ANACOM optou ainda por adaptar as atuais obrigações constantes dos 

direitos de utilização emitidos aos três operadores móveis em 8 de julho de 2010 ao 

regime jurídico decorrente da alteração à LCE, promovida pela Lei n.º 51/2011, de 13 

de setembro, em particular no que se refere às condições gerais, garantindo a 

coerência do título uma vez que tal exercício seria agora realizado para os direitos de 

utilização de frequências atribuídos no âmbito do leilão 

É o conjunto destas alterações aos direitos de utilização previamente atribuídos que 

justifica - aliás, impõe - a aplicação do artigo 20.º da LCE, determinando, por essa via, 

a sujeição das referidas alterações ao procedimento geral de consulta previsto no 

artigo 8.º da mesma Lei. Com efeito, e ao contrário do que a Vodafone pretende fazer 

crer, resulta evidente que tais alterações são de natureza substancial e, além do mais, 

não tendo sido previamente acordadas com os titulares dos direitos de utilização de 

frequências, não se encontram preenchidos os requisitos de aplicabilidade da exceção 

ao procedimento de consulta previsto no n.º 4 do artigo 20.º da LCE, referido pela 

Vodafone no requerimento que apresentou.  

Mais se adita que a referência da Vodafone ao facto de o Regulamento do Leilão ser 

omisso quanto a esta possibilidade, entenda-se de consulta pública, não tem qualquer 

impacto, pois como resulta do exposto a sua exigência decorre diretamente da lei e é 

justificada pelas alterações que se propõem quanto aos direitos de utilização de 

frequências atribuídos antes do leilão, pelo que nunca seria aquele a sede adequada 

para tal previsão.    

Neste contexto, considerando a aplicabilidade ao caso de dois procedimentos de 

consulta em simultâneo (audiência prévia e procedimento geral de consulta), o ICP-

ANACOM mais não fez do que proceder de acordo com o que tem sido a sua prática, 
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aliás resultante do ponto 4 dos procedimentos aprovados por deliberação desta 

Autoridade de 12 de fevereiro de 20041, nos termos do qual resulta que quando o 

procedimento geral de consulta decorrer em simultâneo com o procedimento de 

audiência prévia dos interessados, pode o regulador fazer coincidir o prazo da 

audiência prévia com o prazo do procedimento geral de consulta. Não constitui, por 

isso, esta abordagem uma novidade na atuação do ICP-ANACOM, a qual, repete-se, 

está em inteira conformidade com o disposto no Regulamento do Leilão e no CPA.  

A este propósito, assinala-se que o artigo 32.º, n.º 4 do Regulamento do Leilão não 

fixa qualquer prazo específico para a audiência prévia dos titulares dos direitos de 

utilização de frequências no âmbito da emissão dos respetivos títulos e que o artigo 

101.º, n.º 1 do CPA apenas determina um prazo mínimo para audiência de 

interessados – 10 dias – o qual não foi incumprido, bem como que o artigo 100.º, n.º 3 

do CPA determina a que a realização da audiência dos interessados suspende a 

contagem de prazos em todos os procedimentos administrativos.   

Quanto à alegação da Vodafone, também apresentada no seu requerimento, de que a 

audiência prévia poderia ser dispensável nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

103.º do CPA, o ICP-ANACOM não pode deixar de transmitir a sua perplexidade 

quanto à mesma. De facto, se a Vodafone entende que não deveria ter sido 

consultada em sede de audiência prévia por a decisão ser favorável e por se ter já 

pronunciado sobre todas as questões que interessam à decisão, então seria de 

esperar um comportamento coerente com essa posição e como tal teria sido 

razoavelmente de prever que a empresa não tivesse apresentado qualquer pronúncia 

sobre os títulos – o que não se absteve de fazer em 15 páginas. 

Com efeito, o ICP-ANACOM não reconhece à Vodafone o direito de privar terceiros 

interessados da possibilidade de se pronunciarem sobre as questões substantivas e 

substanciais em discussão neste processo de emissão de títulos; mas certamente que 

a Vodafone poderia ter prescindido de apresentar pronúncia em sede de audiência 

prévia. 

Assim, não se considera procedente a contestação desta decisão por parte da 

Vodafone, nem os fundamentos redutores apresentados para o efeito. 

                                                           
1
 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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3.2. Emissão dos direitos de utilização de frequências da faixa dos 1800 MHz 

Optimus 

A Optimus concorda com a incorporação dos direitos de utilização de frequências da 

faixa dos 1800 MHz atribuídos no leilão nos títulos únicos e concorda com a conclusão 

de que não é necessário observar o procedimento de consulta pública relativamente 

às condições específicas destes direitos de utilização. 

Salienta que a circunstância do Regulamento do Leilão prever dois 

(sub)procedimentos para a atribuição dos direitos de utilização de frequências, um 

para os direitos atribuídos nas faixas dos 800 MHZ, 900 MHz e 2,6 GHz e outro para 

os atribuídos na faixa dos 1800 MHz, não aponta necessariamente, e entende que não 

deve apontar, para um desfasamento temporal na emissão dos títulos respetivos. 

Fundamenta esta sua posição invocando que (i) este desenho da tramitação 

procedimental deve-se exclusivamente ao facto de ser necessária uma articulação 

com os titulares dos direitos de utilização de frequências na faixa dos 1800 MHz 

atribuídos no leilão e (ii) esta circunstância (fundada no seu entender não em 

preocupações regulatórias de orientação de mercado, mas de gestão de espectro e de 

harmonização dos direitos de utilização já existentes com os atribuídos no âmbito do 

leilão) não deve prejudicar a finalidade última de atribuição de direitos de utilização de 

frequências num quadro de promoção de novos serviços e de reforço da concorrência 

no mercado das comunicações eletrónicas móveis (refere o artigo 39.º do 

Regulamento do Leilão), bem como o objetivo de aumentar a eficiência no uso do 

espectro radioelétrico, implementando os princípios da neutralidade de serviços e 

tecnológica e tornando mais eficiente a realização das coberturas (citando a página 4 

do projeto de decisão). 

Considera a Optimus que o título único tem ainda a vantagem de uniformizar as 

condições (todas as condições) aplicáveis aos direitos de utilização de frequências 

que devem ser observadas pelos seus titulares, sem distorções ou diferenças de 

tratamento. Entende, assim, que a emissão de títulos únicos supõe também que tais 

condições, no seu conjunto, entrem em vigor em simultâneo (respeitando as 

diferenças específicas de cada direito de utilização). 
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A Optimus alega, pois, que esta simultaneidade de vigência de todas as condições 

exige que os títulos sejam emitidos na sua plenitude, reputando de extrema 

importância a emissão em simultâneo dos títulos atributivos de todos os direitos de 

utilização de frequências em todas as faixas no âmbito do leilão. Defende, assim, que 

a decisão final a adotar deverá também incorporar os resultados do procedimento 

autónomo de audiência prévia dos interessados relativo à emissão dos direitos de 

utilização na faixa dos 1800 MHz. 

Considera que esta solução:  

(i) É a que melhor acautela os valores da utilização eficiente do espectro e da 

promoção da concorrência e de investimentos eficientes (invoca o artigo 5.º da 

LCE). 

Quanto a este aspecto, a Optimus alega que se deve ter em conta as 

características de substituibilidade e complementaridade das frequências 

atribuídas no âmbito do leilão (salientadas nos processos de consulta relativos à 

definição das condições o leilão), em particular entre as frequências das faixas 

dos 1800 MHz e dos 2,6 GHz, e dos impactos decorrentes para a prossecução 

dos objetivos relativos ao desenvolvimento do mercado de comunicações, a 

promoção da concorrência sustentável e equilibrada do mercado, o fomento de 

investimento eficientes, bem como da utilização efetiva e eficiente do espectro.  

Invoca que estas características de substituibilidade e complementaridade entre 

as faixas dos 1800 MHz e dos 2,6 GHz têm sido reforçadas na medida em que os 

desenvolvimentos entretanto registados evidenciam a disponibilização de um 

ecossistema de equipamentos robusto compatível com a faixa dos 1800 MHz. 

Defende a Optimus que, neste contexto, é importante que não sejam levantados 

obstáculos ao lançamento comercial dos serviços suportados no espectro 

atribuído no leilão com base na combinação de frequências que otimiza os 

investimentos a realizar, por um lado, e promove a utilização eficaz e eficiente do 

espectro, por outro. 

Refere a Optimus que no âmbito do leilão realizou investimentos na aquisição de 

direitos de utilização nas diversas faixas de frequências disponíveis precisamente 

para ter a possibilidade de explorar as suas potencialidades da 

complementaridade e substituibilidade. Esta possibilidade poderá contudo ficar, no 
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seu entender, irremediavelmente comprometida se não for possível explorar 

efetivamente aquelas características, desde o momento inicial. 

[IIC]  [FIC]. 

  

(ii) Apresenta-se viável de um ponto de vista procedimental. 

Argumenta, para o efeito, que os operadores já solicitaram ao ICP-ANACOM a 

homologação do acordo relativo à localização exata das frequências na faixa dos 

1800 MHz, pelo que se trata, tão só, de desencadear a audiência prévia desses 

operadores sobre o teor das condições específicas associadas aos direitos de 

utilização de frequências nessa faixa atribuídos no âmbito do leilão, o que se lhe 

afigura não oferecer especial complexidade e logo despido de consequências 

relevantes no que se refere aos prazos de tal procedimento 

Mais alega que a circunstância de os operadores terem ultrapassado por poucos 

dias o prazo de 30 dias estabelecido no n.º 3 do artigo 31.º do Regulamento do 

Leilão não cria qualquer obstáculo a esse propósito, dispensando a intervenção 

do ICP-ANACOM prevista na parte final do n.º 4 do mesmo artigo 31.º. 

Considera ainda que o prazo previsto no n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento do 

Leilão é um prazo meramente ordenador, que se suspende, nos termos gerais, no 

decurso dos procedimentos de audição prévia e de consulta. A eventual 

ultrapassagem deste prazo, desde que não corresponda a um atraso intolerável, 

estaria justificada nos termos da “economia” do referido Regulamento e 

apresenta-se como necessária para a concretização dos objetivos últimos do 

próprio procedimento do leilão, não tendo qualquer relevância. 

Tal irrelevância é no seu entender evidente, na medida em que todos os 

beneficiários dos direitos de utilização de frequências em causa no leilão são 

sempre os mesmos, não havendo sequer que ponderar interesses dos outros 

operadores participantes no leilão. 

Conclui a Optimus que os interesses enunciados sobrepõem-se à ultrapassagem 

deste prazo, em si mesma pouco significativa, que não causa qualquer lesão a 

qualquer interesse, público ou privado. 

Entende, assim, a Optimus que o ICP-ANACOM deve garantir a emissão 

simultânea dos títulos atributivos de todos os direitos de utilização de frequências 

atribuídos no leilão. [IIC]  [FIC]. 
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Vodafone 

A Vodafone considera desejável que a emissão do título referente ao direito de 

utilização da faixa de frequências dos 1800 MHz em nada condicione a emissão dos 

títulos habilitantes nas faixas de frequências dos 800 MHz, 900 MHz e 2,6 GHz, 

conforme disposto nos n.ºs 1 e 2 do Regulamento do Leilão. 

[IIC] [FIC]. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

 

Em primeiro lugar, o ICP-ANACOM salienta que os interessados (a Optimus e a 

Vodafone de forma expressa e a TMN de forma tácita) não se opõem à incorporação 

nos títulos únicos dos direitos de utilização de frequências da faixa dos 1800 MHz 

atribuídos no leilão, nem à conclusão apresentada por esta Autoridade de que não é 

necessário observar o procedimento geral de consulta relativamente às condições 

específicas associadas a estes direitos de utilização, havendo mesmo um interessado 

– a Optimus – que expressamente concorda com estas posições. 

 

Assim sendo, o ICP-ANACOM mantém o sentido da sua decisão de emitir os direitos 

de utilização da faixa de frequências dos 1800 MHz incorporando-os nos títulos 

únicos, aditando, para esse efeito, um capítulo à Parte III dos títulos com as condições 

específicas associadas a estes direitos de utilização, o que suscita, em segundo lugar, 

a questão trazida à colação pela Optimus e pela Vodafone, com interesses 

contrapostos conforme anteriormente sintetizado.  

 

Na ponderação que faz desta matéria, o ICP-ANACOM considera essencial adotar 

uma solução não discriminatória entre os titulares dos direitos de utilização de 

frequências e que, simultaneamente, potencie a concretização dos princípios da 

neutralidade tecnológica e de serviços que têm enformado este processo.  

 

Neste contexto, esta Autoridade não pode deixar de reconhecer que a emissão em 

simultâneo de todas as condições é aquela que melhor acautela os valores da 

utilização eficiente do espectro e da promoção da concorrência e de investimentos 
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eficientes, na linha do que é invocado pela Optimus, concordando também com os 

comentários deste operador sobre o lançamento dos seus serviços comerciais, atentas 

as características de substituibilidade das diferentes faixas de frequências. 

 

Perante o acordo celebrado entre os operadores interessados quanto à faixa dos 1800 

MHz, tornando prescindível uma decisão unilateral do ICP-ANACOM nos termos do 

Regulamento do Leilão, que naturalmente levaria mais tempo tendo em atenção o 

procedimento a que deveria obedecer, opção diversa da emissão do título unificado e 

completo poderia criar vantagens artificiais, potencialmente ineficientes, à utilização de 

determinadas faixas de frequências em detrimento de outras. De facto, e tendo em 

conta o elevado interesse comercial que tem sido evidente relativamente à chamada 

4ª geração móvel, e à importância estratégica de um first mover em mercados desta 

natureza, permitir a utilização de certas faixas de frequências antes da utilização de 

outras, sem que motivos realmente insuperáveis (como aqueles relativos à faixa dos 

800 MHz) se verifiquem, poderia inibir a utilização da faixa dos 1800 MHz e incentivar 

a utilização de outras faixas, por outros motivos que não técnicos ou de eficiência de 

utilização do espectro.  

 

No entanto, já não colhe, no entender do ICP-ANACOM, a linha de argumentação da 

Optimus no sentido de descaracterizar os dois procedimentos de emissão dos títulos 

previstos no Regulamento do Leilão e a irrelevância do que designa a “ultrapassagem” 

do prazo previsto no n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento do Leilão, alegando, 

inclusivamente, que tal irrelevância é evidente, na medida em que os beneficiários de 

todos os direitos de utilização de frequências em causa no leilão são sempre os 

mesmos, não havendo sequer que ponderar interesses dos outros operadores 

participantes no leilão.  

 

Ora como é bom de ver, no que diz respeito à alegação da Optimus segundo a qual 

não haveria sequer que ponderar interesses dos outros operadores participantes no 

leilão, importa sublinhar que a Vodafone, numa posição oposta a esta, expressamente 

solicita que a emissão do título referente ao direito de utilização da faixa de 

frequências dos 1800 MHz em nada condicione a emissão dos títulos habilitantes nas 

faixas de frequências dos 800 MHz, 900 MHz e 2,6 GHz, devendo o ICP-ANACOM 

ponderar este seu interesse legítimo face à letra do Regulamento do Leilão.  
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Complementarmente, o ICP-ANACOM considera que importa avaliar em concreto o 

impacto do aditamento ao título das condições associadas aos direitos de utilização de 

frequências dos 1800 MHz, nomeadamente no que diz respeito à exigência de 

audiência prévia para o efeito, tendo em conta que nesta mesma data é por esta 

Autoridade aprovada a decisão de homologação do acordo referente à localização 

exata das frequências na faixa dos 1800 MHz firmado entre os três operadores 

(Optimus, TMN e Vodafone). 

 

Nesta linha de análise, informa-se que, à semelhança de resto com os direitos de 

utilização de frequências das outras faixas atribuídos no âmbito do leilão, com especial 

afinidade, no que às condições técnicas diz respeito, com a faixa dos 900 MHz 

(condições constantes do projeto de título da Vodafone) – uma vez que a faixa dos 

1800 MHz também está sujeita à Decisão 2009/766/CE –, o capítulo a aditar 

concretizará as condições aplicáveis ao abrigo do disposto nas alíneas a), b), c), d), e) 

e h) do n.º 1 do artigo 32.º da LCE, respetivamente, sob as epígrafes neutralidade 

tecnológica e de serviços, utilização efetiva e eficiente, condições técnicas, prazo e 

renovação, transmissão e locação e acordos internacionais. 

 

Da análise das pronúncias recebidas no âmbito da audiência prévia aos projetos de 

títulos unificados, consubstanciada no presente Relatório, verifica-se que, com 

exceção de alguns comentários relativos ao ponto da neutralidade tecnológica e de 

serviços, bem como relativos a alguns aspetos das condições aplicáveis aos direitos 

de utilização da faixa dos 800 MHz, nenhum dos interessados suscitou qualquer 

questão sobre as restantes condições específicas associadas aos direitos de utilização 

de frequências atribuídos no âmbito do leilão. 

 

Quanto aos comentários relativos à matéria da neutralidade tecnológica e de serviços, 

foram estes já analisados no ponto II.2 do presente Relatório no sentido de que a 

solução preconizada nos títulos acautela as preocupações transmitidas. Quanto aos 

comentários relativos à faixa dos 800 MHz, são específicos desta mesma faixa não 

tendo qualquer aplicação à faixa dos 1800 MHz. 
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Vale isto por dizer que, para além de a decisão de emissão do título referente às 

condições associadas aos direitos de utilização de frequências da faixa dos 1800 MHz 

(por incorporação no título unificado) ser uma decisão favorável aos interessados, os 

mesmos já tiveram oportunidade de se pronunciar no procedimento sobre todas as 

questões que importam à decisão.  

 

Considera, assim, o ICP-ANACOM que tem plena aplicabilidade quer a alínea a) quer 

a alínea b) ambas do n.º 2 do artigo 103.º do CPA, pelo que esta Autoridade entende 

ser adequada a dispensa de audiência prévia no que diz respeito a esta específica 

decisão de incorporação e concretização no título unificado das condições aplicáveis 

aos direitos de utilização dos 1800 MHz. 

[IIC]  [FIC] 

Neste contexto, aos títulos unificados será aditada uma nova penúltima alínea ao 

número 1 com a seguinte redação: 

«d) O direito de utilização de 2 x 14 MHz, na faixa de frequências dos 1800 MHz 

(1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz), nos termos previstos no Regulamento do 

Leilão.» 

bem como um novo penúltimo capítulo (renumerando o restante conteúdo do título) 

com a seguinte redação: 

 

«Condições associadas ao direito de utilização de frequências na faixa dos 1800 

MHz atribuído na sequência do leilão multi-faixa 

 

Neutralidade tecnológica e de serviços 

Para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento do 

Leilão, o direito à utilização, no território nacional, de 2 x 14 MHz na faixa de 

frequências dos 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) destina-se à 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao 

público, mediante a utilização de qualquer tecnologia, identificada no anexo da 
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Decisão 2009/766/CE, alterada pela Decisão 2011/251/UE, ou que venha a 

constar do mesmo, sem prejuízo do cumprimento das obrigações identificadas 

no Regulamento das Radiocomunicações da União Internacional das 

Telecomunicações (UIT) e do QNAF. 

 

Utilização efetiva e eficiente 

1. De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e no n.º 1 e na alínea c) do n.º 2 ambos do artigo 33.º 

do Regulamento do Leilão, a [titular do direito de utilização de frequências] deve 

garantir uma utilização efetiva e eficiente das frequências consignadas, em 

conformidade com disposto no artigo 15.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, 

observando as condições específicas de utilização de frequências constantes da 

licença radioelétrica que vier a ser emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 151-

A/2000, de 20 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 264/2009, de 28 de 

setembro. 

2. A [titular do direito de utilização de frequências] deve iniciar a exploração 

comercial dos serviços no prazo máximo de três anos a contar da data de 

emissão do presente título, através da utilização das frequências que lhe foram 

consignadas em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 36.º do 

Regulamento do Leilão. 

3. Em conformidade com o disposto no número 3, a [titular do direito de 

utilização de frequências] pode utilizar o espectro identificado no número 

[Neutralidade tecnológica e de serviços] para cumprimento das obrigações de 

cobertura referidas no número [obrigações de cobertura associadas aos direitos 

de utilização anteriores ao leilão]. 

 

Condições técnicas 

1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e no n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 ambos do artigo 33.º 
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do Regulamento do Leilão, a [titular do direito de utilização de frequências] deve 

assegurar o cumprimento das condições técnicas e operacionais identificadas no 

anexo da Decisão 2009/766/CE, alterada pela Decisão 2011/251/UE, em 

particular as previstas no Ponto 3 do Anexo n.º 1 do Regulamento do Leilão. 

2. A utilização de outros sistemas na faixa dos 1800 MHz para além daqueles 

identificados no anexo da Decisão 2009/766/CE, alterada pela Decisão 

2011/251/UE, ou que venham a constar do mesmo, está sujeita a prévia 

autorização do ICP-ANACOM, mediante pedido fundamentado da [titular do 

direito de utilização de frequências]. 

 

Prazo e renovação 

1. Em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas, bem como no n.º 1 e na alínea e) do n.º 2 ambos 

do artigo 33.º e no artigo 38.º do Regulamento do Leilão, o direito de utilização 

de frequências objeto do presente título é atribuído pelo prazo de 15 anos, com 

termo a [15 anos contados da data de emissão do presente título]. 

2. O direito de utilização de frequências objeto do presente título pode ser 

renovado nos termos previstos no artigo 33.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas. 

Transmissão e locação 

1. Em conformidade com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas e no artigo 37.º do Regulamento do Leilão, o 

direito de utilização de frequências objeto do presente título só pode ser 

transmitido ou locado nos termos do disposto no artigo 34.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas, decorrido um prazo de dois anos contado a partir da 

data de início da exploração comercial dos serviços mediante a efetiva utilização 

das frequências consignadas, salvo motivo devidamente fundamentado e como 

tal reconhecido pelo ICP-ANACOM. 
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2. Para efeitos do disposto no número anterior, a [titular do direito de utilização 

de frequências] deve comunicar previamente ao ICP-ANACOM a intenção de 

transmitir ou locar o direito de utilização das frequências, bem como as 

condições em que o pretende fazer, nos termos do artigo 34.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e do fixado a cada momento no QNAF, em 

conformidade com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e com o n.º 1 e a alínea f) do n.º 2 ambos do artigo 

33.º do Regulamento do Leilão. 

 

Acordos internacionais 

Ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e no n.º 1 e na alínea h) do n.º 2 ambos do artigo 33.º 

do Regulamento do Leilão, a [titular do direito de utilização de frequências] deve 

cumprir as obrigações decorrentes dos acordos internacionais aplicáveis em 

matéria de utilização de frequências, nomeadamente associados à coordenação 

de utilização de frequências em zonas fronteiriças.» 

     

Concluindo, ponderados todos os interesses e de acordo com o enquadramento legal 

aplicável, o ICP-ANACOM considera que a adoção desta decisão, com dispensa da 

audiência dos interessados, garante um tratamento não discriminatório dos três 

operadores que terão os seus títulos em simultâneo, com as condições aplicáveis a 

todas as faixas de frequências, potenciando os princípios da neutralidade tecnológica 

e de serviços. 

 

4. Comentários na especialidade 

  

Os comentários dos respondentes e os respetivos entendimentos do ICP-ANACOM 

são de seguida apresentados respeitando, por facilidade de sistematização, a ordem 

sequencial dos títulos unificados. 
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4.1. Parte I – Parte geral 

 

a) Regime aplicável 

Optimus 

A Optimus apresenta uma proposta de redação para o número 2.1.d) do seu título 

relacionada com os esclarecimentos prestados ao abrigo do Regulamento do Leilão, 

no sentido de clarificar o que no seu entender já seria uma decorrência normal das 

regras gerais de Direito, mas que se lhe afigura útil por razões de clareza e de 

facilidade, e especialmente relevante pois os esclarecimentos prestados pelo ICP-

ANACOM respeitaram às obrigações de acesso assumidas pelos titulares dos direitos 

de utilização de frequências no âmbito do leilão. 

Assim, a Optimus propõe aditar o seguinte texto (parte sublinhada): 

“d) Regulamento do Leilão, incluindo todos os esclarecimentos prestados pelo ICP-

ANACOM, designadamente os esclarecimentos de carácter geral (publicitados em 02-

11-2011), quer os esclarecimentos prestados em 27-10-2011, a pedidos dos 

candidatos Optimus e Zon, e em, 31-10-2011 a pedido da TMN”. 

 

TMN 

A TMN apresenta uma proposta de redação para o número 2.1.d) do seu título de 

forma a incluir a referência completa ao Regulamento do Leilão, ou seja, Regulamento 

n.º 560-A/2011, de 19 de outubro. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM nada tem a obstar quanto à proposta da TMN, pelo que a referência 

completa ao Regulamento do Leilão será introduzida nos títulos unificados. 
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Quanto à proposta da Optimus, não se vislumbra o alcance das referências 

selecionadas pois não incluem todos os esclarecimentos prestados no âmbito do 

procedimento do leilão.  

Quanto ao papel conformador dos esclarecimentos neste mesmo procedimento, 

remete-se para o entendimento do ICP-ANACOM referente às obrigações de acesso 

(ponto 4.2.b) do presente Relatório). 

Como tal, o ICP-ANACOM não acolhe a proposta de inserção da Optimus. 

 

b) Obrigações de cobertura 

TMN 

A TMN considera que a interpretação da parte final do número 3. do seu título (“salvo 

disposição em contrário”) não é clara.  

A TMN questiona em concreto se o número 11.3 do seu projeto de título constitui para 

estes efeitos uma disposição específica em contrário, ou seja, se tem ou não natureza 

excecional face ao que dispõe o número 3. Se o que se pretende é que não tenha 

natureza excecional a TMN julga que haverá que adaptar o texto do número 11.3. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM clarifica, nesta oportunidade, que a situação identificada como 

excecional é a referente ao cumprimento das obrigações de cobertura impostas na 

faixa dos 800 MHz, o qual apenas pode ser atingido mediante a utilização das faixas 

dos 800 MHz e dos 900 MHz. Como tal este aspeto será clarificado no número 3 dos 

títulos. Em complemento a esta clarificação no número 3, o ICP-ANACOM entende 

que se justifica igualmente proceder à clarificação do número 11.3 no caso do título da 

TMN e do número 12.3 no caso do título da Vodafone, de forma a tornar coerente com 

a formulação existente nos restantes capítulos da Parte III, explicitando 

nomeadamente que o cumprimento das obrigações está associado ao espectro (dos 
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900/1800 MHz e 2,1 GHz). Assim, os referidos números passam a ter a seguinte 

redação:  

«11.3. O cumprimento das obrigações de cobertura referidas no número 11.1 pode ser 

assegurado através do espectro identificado no número 9.»  

«12.3. O cumprimento das obrigações de cobertura referidas no número 12.1 pode ser 

assegurado através do espectro identificado no número 10.» 

 

c) Reavaliação dos direitos de utilização de frequências  

TMN 

A TMN considera que este número 4 do seu título é inteiramente dispensável. 

De acordo com esta empresa, se o objetivo é referir a vinculação aos artigos 20.º e 

35.º da LCE, não se afigura essencial constar do futuro título, pois estas disposições 

aplicam-se diretamente à TMN, assim como aos outros operadores móveis.  

Se o objetivo é referir que a TMN ficará vinculada ao cumprimento das medidas que 

vierem a ser adotadas pelo ICP-ANACOM, também é dispensável, pois ao contrário do 

disposto nos artigos 20.º e 35.º da LCE, o artigo 39.º do Regulamento do Leilão 

consagra uma revisão excecional, a ter lugar uma única vez no prazo de 2 anos após 

a conclusão do leilão. 

Considera a TMN que, vigorando o título unificado, pelo menos, durante o período de 

atribuição dos respetivos direitos de utilização, não deverá constar do mesmo uma 

referência que se esgota num determinado momento temporal, o que tornaria o título 

desatualizado a partir do momento em que se verificasse esse facto. 

Qualquer que seja o objetivo, a TMN sugere a eliminação deste número já que nada 

acrescenta ou esclarece, bem pelo contrário, ao que já resulta da LCE e do 

Regulamento do Leilão. 

Adita ainda a TMN que na revisão dos títulos em julho 2010, espoletada, entre outros, 

pelo refarming da faixa dos 900 MHz e dos 1800 MHz, o ICP-ANACOM considerou 

que quaisquer eventuais distorções de concorrência estavam devidamente 
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acauteladas, como tal qualquer reavaliação dos fundamentos na altura considerados 

será extemporânea e injustificada. 

 

Vodafone 

A Vodafone entende que esta disposição é uma decorrência direta do disposto no 

Regulamento do Leilão, sem prejuízo da sua referência e o seu objeto se reportar 

especificamente à LCE. 

Considerando que as competências do ICP-ANACOM em matéria de gestão do 

espectro são as resultantes dos artigos 15.º, 16.º e 16.º-A da LCE, a Vodafone receia 

que a interpretação que o ICP-ANACOM faz do alcance das mesmas possa conduzir a 

uma diminuição das garantias que a lei expressamente consagra em benefício dos 

titulares de um direito de utilização, em particular no que se refere a uma eventual 

alteração futura do seu título unificado. Com efeito, a Vodafone considera que os 

artigos 20.º e 35.º da LCE não se circunscrevem ao papel do regulador enquanto 

gestor do espectro, mas igualmente no seu papel de supervisão do mercado e de 

assegurar a concorrência nos mercados de comunicações eletrónicas. 

A Vodafone expressa a sua preocupação pela referência à necessidade de se 

proceder a uma análise de mercado em conformidade com o disposto na Diretiva n.º 

87/372/CE, uma vez que o referido diploma legal se refere a uma obrigação, com um 

prazo de implementação que ocorreu há quase 2 anos, e que deveria suceder por 

ocasião da disponibilização das faixas de frequências 880-915 e 925-960 MHz (900 

MHz) para os sistemas GSM e UMTS, bem como para outros sistemas terrestres 

capazes de prestar serviços de comunicações eletrónicas e que possam coexistir com 

os sistemas GSM. A Vodafone considera que a referida análise é tarefa já cumprida 

pelo ICP-ANACOM tendo, consequentemente, ficado consagrados os resultados de tal 

análise tanto no Regulamento do Leilão, como na própria decisão prévia sobre a 

limitação do número de direitos de utilização de frequências e definição do respetivo 

procedimento de atribuição de 17.3.2011, sendo no mínimo discutível que, concluído o 

procedimento de atribuição dos lotes de frequências e pagos os respetivos direitos de 

utilização, os titulares possam ser confrontados com uma alteração substancial das 

condições de exercício da atividade. 
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A Vodafone invoca ainda que os poderes atribuídos através da referida Diretiva estão 

balizados pela sua necessária conformidade com o artigo 14.º da Diretiva Autorização. 

Concluindo, a Vodafone considera que assistirá sempre ao ICP-ANACOM o poder de 

analisar quaisquer mercados relevantes de comunicações eletrónicas, através de 

procedimentos legalmente definidos para tal, sendo que a possibilidade de alteração 

do título unificado – que a Vodafone reconhece existir – não é ilimitado e as garantias 

que assistem à Vodafone nesta matéria não se encontram totalmente expressas no 

projeto de título unificado, sendo desejável que tal inclusão seja efetuada, sugerindo a 

seguinte redação para este número: 

“A VODAFONE encontra-se vinculada ao cumprimento das medidas que o ICP-

ANACOM vier a adotar ao abrigo das suas competências, nomeadamente as previstas 

no artigo 20.º e 35.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, desde que as mesmas 

sejam objectivamente justificadas e proporcionais. 

O ICP-ANACOM pode igualmente tomar as acções legalmente previstas destinadas à 

eliminação de eventuais distorções de concorrência apuradas no âmbito das análises 

dos mercados relevantes das comunicações eletrónicas móveis que entenda 

adequadas em conformidade com o disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas. 

O presente TUDUF não poderá ser objecto de qualquer restrição antes de expirado o 

prazo para o qual foi atribuído, salvo em casos justificados e, se apropriado, em 

conformidade com as disposições nacionais relevantes em matéria de compensação 

por direitos retirados.” 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Em resposta à TMN e à Vodafone, o ICP-ANACOM salienta, em primeiro lugar, que a 

regra relativa à reavaliação dos direitos de utilização de frequências está prevista no 

Regulamento do Leilão, pelo que não se pretende agora, nem seria adequado, abrir 

uma discussão sobre essa disposição e sobre o modo como a mesma será aplicada, a 

qual não é objeto dos presentes procedimentos de consulta. 
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Neste sentido, as alegações de ambas as empresas segundo as quais qualquer 

avaliação será extemporânea e injustificada, bem como alegações de receios de 

diminuição de garantias de direitos de utilização já atribuídos, são, essas sim, 

extemporâneas e injustificadas. Extemporâneas porque a regra do Regulamento do 

Leilão não está em discussão e injustificadas porque as empresas se habilitaram a 

esses direitos de utilização sabendo que a regra existia. 

O ICP-ANACOM considera, ao contrário do entendimento da Vodafone, que a 

avaliação de mercado, nos termos do artigo 39.º do Regulamento do Leilão, não é 

tarefa já cumprida pelo ICP-ANACOM. Aliás, este facto ficou devidamente expresso no 

Regulamento do Leilão e no respetivo relatório de consulta pública, não se 

entendendo como tal a razão de este operador considerar no mínimo discutível que os 

titulares possam ser confrontados com uma alteração substancial das condições de 

exercício da atividade no seguimento da avaliação.  

A este título, lembra-se que a realização de uma avaliação ao mercado móvel foi 

expressamente incluída como objetivo na versão de setembro de 2011 do Memorando 

de Entendimento celebrado entre o governo português e a denominada troika. De 

notar, adicionalmente, que em anexo à carta de intenções do governo português, de 9 

de dezembro de 2011, incluída no 2.º relatório de acompanhamento do FMI à 

concretização das medidas do MoU2, se faz referência explícita a essa avaliação, onde 

se menciona que quaisquer práticas anti-competitivas ou distorções no mercado móvel 

serão endereçadas, nos seguintes termos:  

“A number of important features of the auction rules should encourage new entry and 

ensure a level playing field. We will conduct an assessment of the state of play in the 

market and address any resulting anti-competitive practices or distortion (within two 

years of the auction).” 

Naturalmente, e conforme referido pela Vodafone, o poder de alterar o título unificado 

não é ilimitado, sendo que, no que a esta avaliação diz respeito, esse poder é 

concedido ao abrigo quer da Diretiva n.º 87/372/CEE, do Conselho, de 25 de junho, 

alterada pela Diretiva n.º 2009/114/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

                                                           
2
 Disponível em http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=25448.0   

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=25448.0
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de setembro, quer da LCE, conforme explicitado no n.º 4 da parte geral do título 

unificado da Vodafone. 

Não se vislumbra, pois, necessidade de alterar este número. 

Ao contrário do sugerido pela TMN, não se considera que a avaliação ao mercado 

móvel se esgote num determinado momento temporal, inferior ao da vigência dos 

direitos de utilização, pois no âmbito dessa avaliação poderão produzir-se resultados 

com impacto nos próprios direitos de utilização. Esse facto deve, como tal, constar 

devidamente da parte geral dos títulos.  

Nota-se adicionalmente que a avaliação do mercado móvel naturalmente incidirá sobre 

a totalidade do espectro detido pelos prestados de serviços móveis, como, aliás, não 

poderia deixar de ser, sob pena de a avaliação ser incompleta e distorcida, não 

captando de forma adequada a situação do mercado e dos seus diversos players. A 

noção de acumulação de direitos de utilização de frequências versa sobre a 

globalidade do espectro detido por cada operador. Assim, a análise a efetuar das 

condições concorrenciais existentes no mercado incidirá necessariamente quer sobre 

o espectro já detido que foi alvo de refarming ao abrigo da Diretiva n.º 2009/114/CE, 

quer do espectro detido na sequência do leilão, ao abrigo e nos termos da LCE. 

A este respeito, importa ainda esclarecer que o ICP-ANACOM, no âmbito do processo 

de refarming da faixa dos 900 MHz e dos 1800 MHz não considerou a imposição de 

obrigações adicionais, ao nível do acesso à rede ou outras, por entender que não 

estava então em causa qualquer reatribuição ou libertação de direitos nas referidas 

faixas de frequências. Naturalmente que a evolução do mercado, ditada pela posterior 

afetação de direitos de utilização de frequências, por via do leilão, que conduziu à 

acumulação desses direitos e, pela possibilidade que a LCE confere de ocorrerem 

transmissões ou locações de direitos de utilização de frequências, obriga a que essas 

situações sejam aferidas, de forma a avaliar da necessidade de imposição de medidas 

para lidar com eventuais distorções de concorrência que tenham entretanto sido 

identificadas. 
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d) Substituição 

 

TMN 

A TMN considera que, do ponto de vista técnico-jurídico, a decisão de substituição do 

título anterior emitido à TMN, em 8.7.2010, deverá ser adotada na deliberação do 

Conselho de Administração do ICP-ANACOM que aprovar o futuro título. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM considera que, à semelhança da técnica já adotada na unificação dos 

títulos em julho de 2010, a referência expressa à substituição dos anteriores títulos 

deve manter-se no articulado do título. 

Com efeito, esta solução confere maior clareza ao facto de os presentes títulos 

unificados conterem vários direitos de utilização, de entre os quais se pode distinguir 

um conjunto previamente atribuído – cujo título é agora substituído – e um conjunto 

atribuído no âmbito do leilão – cujo título é agora emitido.     

 

4.2. Parte II – Condições gerais 

 

a) Adaptação das obrigações decorrentes da alteração da LCE 

TMN 

A TMN refere que, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 27.º da LCE, as condições a 

definir pelo ICP-ANACOM devem ser objetivamente justificadas em relação à rede ou 

serviço em causa, nomeadamente quanto à sua acessibilidade ao público, não 

discriminatórias, proporcionais e transparentes. 

A TMN considera excessiva a posição do ICP-ANACOM de fazer constar do título 

unificado todas as condições previstas no n.º 1 do artigo 27.º da LCE, com exceção da 

alínea i) desse número, a qual, em seu entender, não tem em linha de conta o 
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determinado no n.º 3 do artigo 27.º da LCE em especial no que toca ao princípio da 

proporcionalidade. 

A TMN afirma que o disposto nas alíneas o) e p) do número 6 do seu título não 

constam do título anterior emitido à TMN em 8.7.2010 e não encontra razões para que 

agora sejam incluídas condições que abranjam esses direitos de utilização atribuídos 

em momento anterior ao leilão. Mais adita que a alteração da LCE não constitui razão 

para esta alteração na medida em que as referidas condições já constavam da anterior 

versão da lei. 

A TMN tem sérias reservas que as obrigações de transporte do artigo 43.º da LCE 

sejam aplicáveis aos operadores móveis, pois o must-carry é essencialmente 

destinado a operadores de distribuição de conteúdos televisivos e de rádio, o que 

pressupõe a existência de uma oferta de um pacote de serviços televisivo/rádio, algo 

que ainda não acontece hoje em dia através de redes móveis. 

 

Vodafone 

A Vodafone concorda genericamente com a adaptação do seu título às alterações da 

LCE, nomeadamente naquilo que se refere a princípios que, embora já constantes de 

vários instrumentos legais e regulatórios, ainda não se poderiam considerar 

expressos, de forma inequívoca, tanto na LCE como nos títulos detidos pela Vodafone. 

Considera, sem prejuízo, um exercício arriscado a inclusão de apenas parte das 

disposições legais aplicáveis, devendo não se perder de vista que a aplicação da 

legislação das comunicações eletrónicas se deverá efetuar na sua totalidade, através 

de exercício sistémico e não apenas por referência às disposições que o ICP-

ANACOM entendeu deverem constar igualmente do título unificado. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Antes de mais e no que respeita às reservas levantadas pela TMN quanto à posição 

do ICP-ANACOM de fazer constar do título unificado todas as condições previstas no 



33 
 

n.º 1 do artigo 27.º da LCE, esclarece-se que a aplicabilidade de tais condições não só 

já resulta do disposto no n.º 1 do artigo 33.º do Regulamento do Leilão – o que implica, 

desde logo e em rigor, não ser esta a sede oportuna à sua discussão –, como, em 

qualquer caso, é inteiramente justificada e proporcional em face da consagração dos 

princípios de neutralidade tecnológica e de serviços também no âmbito dos direitos de 

utilização de frequências atribuídos em momento anterior ao leilão multi-faixa. Neste 

contexto, não se aceita, por improcedente, a presente alegação da TMN. 

Em relação aos restantes comentários da TMN, esclarece o ICP-ANACOM que o título 

habilitante não impede o operador de vir a prestar o serviço de radiodifusão, 

enquadrado nos serviços de comunicações eletrónicas. De salientar que a Decisão 

2010/267/UE, de 6 de maio, não impede a utilização da mesma para serviços de 

radiodifusão que cumpram com a BEM (“máscaras de extremo de bloco”) descrita no 

anexo. Note-se ainda que o considerando 5 da referida Decisão salienta a designação 

da faixa dos 800 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer comunicações 

eletrónicas como um elemento importante no contexto da convergência dos sectores 

das comunicações móveis, comunicações fixas e radiodifusão e reflete as inovações 

técnicas ocorridas. Acrescenta por fim que os serviços oferecidos nesta faixa de 

frequências devem visar essencialmente o acesso dos utilizadores finais às 

comunicações em banda larga, inclusivamente aos conteúdos de radiodifusão. 

Assim, o ICP-ANACOM mantém a alínea o), em relação à obrigação de transporte, 

realçando, porém, que esta Autoridade introduziu expressamente a referência “quando 

aplicável”, ou seja, reconhecendo que a concretização de tal condição apenas poderá 

ocorrer, se for caso disso, mediante decisão do ICP-ANACOM nos termos do artigo 

43.º da LCE.  

Em relação à alínea p), o ICP-ANACOM salienta que, ao abrigo dos princípios de 

neutralidade tecnológica e de serviços, as tecnologias subjacentes, nomeadamente de 

banda larga, podem servir de suporte não só a serviços de transmissão de voz e 

dados, como também ao transporte de conteúdos televisivos ou a serviços 

audiovisuais a pedido, nos termos naturalmente da Lei da Televisão. Neste 

pressuposto e consoante o tipo de serviços que ofereça, não poderá o prestador 

deixar de cumprir as restrições respeitantes à transmissão de conteúdos ilegais, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, alterado pelo 
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Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 de março, e à transmissão de conteúdos lesivos, em 

conformidade com a Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, alterada pela Lei n.º 8/2011, de 

11 de abril. Por esta razão e tendo também em conta a extensão dos acima referidos 

princípios aos direitos de utilização de frequências atribuídos em momento anterior ao 

leilão multi-faixa, não se considera procedente o argumento apresentada pela TMN. 

 Quanto ao comentário da Vodafone, o ICP-ANACOM esclarece que os títulos 

unificados devem conter as condições associadas ao respetivo exercício (conforme 

disposto no n.º 3 do artigo 32.º do Regulamento do Leilão), não devendo ser um 

repositório de todas as disposições legais aplicáveis, o que aliás seria desnecessário 

face à redação do número 2.1 do título, em especial das suas alíneas a) e e). 

É neste contexto que as condições especificadas são aquelas que decorrem dos 

artigos 27.º e 32.º da LCE, de acordo com o regime detalhado no Regulamento do 

Leilão. Sem prejuízo, o número 2 dos títulos clarifica expressamente as disposições, 

legais e regulamentares, que regem os direitos de utilização abrangidos pelo título. 

 

b) Obrigações de acesso 

TMN 

A TMN entende que, em caso algum, o texto de um esclarecimento prestado pelo ICP-

ANACOM no âmbito do leilão multi-faixa deve constar do futuro título, o que acontece 

com o número 7.5 do seu projeto de título unificado. 

Este número 7.5, ao contrário dos restantes que são meras transcrições das 

disposições do Regulamento do Leilão, constitui uma disposição inovadora, o que não 

é, no seu entender, manifestamente inaceitável, porque o respetivo conteúdo tem 

natureza de um esclarecimento e essa natureza deve ser mantida, não podendo ser 

convertido em “letra de lei” por efeito da respetiva inserção no futuro título unificado. 

Invoca a TMN as seguintes razões para fundamentar esta sua posição: 

(i) Por força do princípio da subordinação dos atos administrativos ao poder 

regulamentar, o ato de aprovação e emissão do futuro título habilitante deve 
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obediência aos limites estabelecidos no Regulamento do Leilão, já que é um 

ato de execução do mesmo. Assim, defende a TMN que não poderá um futuro 

ato administrativo criar obrigações que não constam de forma expressa e clara 

do ato normativo do qual emana (artigo 32.º do Regulamento do Leilão); 

(ii) O esclarecimento vai contra, ou pelo menos substancialmente mais longe, que 

o texto do Regulamento do Leilão, pretendendo dar um âmbito à obrigação de 

acesso da alínea b) do n.º 4 que não decorre do seu texto; 

(iii) O esclarecimento em causa padece de ilegalidade qualquer que seja a 

qualificação jurídica que se atribua ao mesmo, conforme a TMN já defendeu 

em momento próprio. Se esta ilegalidade vier a ser confirmada, a transcrição 

do esclarecimento para o texto do título inquiná-lo-á sem que haja qualquer 

necessidade. 

 

Neste contexto, a TMN afirma que o número 7.5 deverá ser suprimido do texto final do 

título, sob pena de o futuro ato de aprovação e emissão do mesmo estar ele próprio 

ferido de ilegalidade, com as respetivas consequências jurídicas. 

 

Em relação ao número 7.6, entende a TMN que não é matéria que deva constar do 

título, por não se tratar de uma norma imperativa, devendo ser deixada às partes a 

liberdade de estipularem o que entenderem a este respeito, garantindo-se maior 

flexibilidade ao processo negocial. 

Pelas mesmas razões, defende a TMN que o número 7.9 também deve ser suprimido, 

na medida em que apenas reflete uma norma de carácter supletivo do Regulamento 

do Leilão. Retomando comentários emitidos no âmbito da consulta ao projeto de 

Regulamento do Leilão, a TMN afirma que não foi possível esclarecer junto do ICP-

ANACOM as condições técnicas para a prestação de serviços de itinerância e de 

MVNO, pelo que neste momento não existe um conhecimento pleno das obrigações 

aplicáveis nesta matéria. Assim, entende que só na posse desses requisitos poderá a 

TMN ter uma melhor noção dos desenvolvimentos na rede e nos sistemas de 

informação que serão necessários para cumprir a respetiva obrigação de acesso, pelo 

que propõe um prazo não inferior a 12 meses. A TMN acredita que será possível 

negociar com eventuais beneficiários da obrigação de acesso prazos mais longos do 
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que o prazo supletivo, pelo que considerando essa natureza da regra em questão, 

afirma que a mesma não deverá constar do futuro título. 

A TMN considera ainda desnecessária e excessiva a obrigação descrita no número 

7.11 do seu projeto de título, embora reconheça que se trata de uma transcrição do 

artigo 35.º do Regulamento do Leilão. Declara que esta obrigação vem introduzir uma 

excessiva burocratização e um constrangimento a futuros processos negociais, sendo 

que considera que o ICP-ANACOM dispõe dos poderes para intervir e solicitar as 

informações que entender necessárias ao exercício das suas competências. Solicita a 

eliminação da seguinte expressão: “bem como a dar conhecimento semanal e 

detalhado ao ICP-ANACOM da evolução das negociações referentes aos acordos 

referidos no número 7.3”. 

Por fim a TMN considera desadequada a inclusão do número 7.14 no projeto de título, 

uma vez que a aplicação de sanções pecuniárias compulsórias é uma matéria prevista 

e regulada na lei. Considera que não é prática e não traz qualquer valor acrescentado 

a inclusão nos títulos das sanções suscetíveis de ser aplicadas. Não identificando um 

fundamento consistente para a sua inclusão, a TMN defende que o este número devia 

ser eliminado.  

Vodafone 

A Vodafone manifesta (mais uma vez) a sua preocupação com a matéria das 

obrigações de permitir o acesso, nomeadamente quanto à possibilidade de se 

considerar que as mesmas não estão sujeitas ao procedimento garantístico existente 

em todos os mercados de comunicações eletrónicas que não dependem da utilização 

do espectro radioelétrico e a consequente disparidade de tratamento que tal poderá 

acarretar por referência a mercados significativamente menos competitivos que o 

mercado das comunicações eletrónicas móveis. 

A Vodafone reconhece e aceita o papel e competências do ICP-ANACOM (quer no 

âmbito da gestão do espectro quer na promoção da concorrência), mas considera que 

tal não determina que esta Autoridade possa simplesmente afastar todas as garantias 

que assistem aos particulares em matéria de remédios regulatórios. 
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Mais considera a Vodafone que nenhuma interpretação global da legislação 

conformadora poderá concluir no sentido de existir uma exceção à aplicação das 

regras sobre as análises de mercado, simplesmente porque no âmbito de um mercado 

específico é utilizado um recurso público e nos outros mercados não. Tal interpretação 

ditaria uma inaceitável violação do princípio da igualdade, no que respeita aos direitos 

e garantias dos agentes de mercado que atuam, por exemplo, no mercado fixo ou no 

mercado móvel de comunicações eletrónicas. 

A Vodafone afirma ser questionável que a imposição de uma obrigação de acesso 

genérica a todos os operadores (sem a verificação da sua adequabilidade, 

proporcionalidade e justificabilidade) sirva como garantia da concorrência dos 

mercados por si só, tornando até o papel do Regulador irrelevante. 

Adita que, neste seguimento, também não entende a alusão posterior ao facto de as 

obrigações de acesso não obstarem a um procedimento de análise de mercado e de 

imposição de remédios, pois tal procedimento seria esvaziado de qualquer conteúdo. 

A Vodafone considera que os demais instrumentos legais referidos pelo ICP-

ANACOM, aos quais reconhece importância (Programa de Política de Espectro, 

Memorando de Entendimento celebrado entre o Governo Português e a CE, o BCE e o 

FMI) são hierarquicamente inferiores à LCE e às Diretivas que a mesma transpõe pelo 

que terão, nos termos gerais de direito, de ser conformes às mesmas. 

A Vodafone declara que este seu desacordo (desde sempre manifestado) não 

determina a necessidade, na presente fase, de alteração do projeto de título unificado, 

tal como considerou não determinar a ilegalidade do Regulamento do Leilão, uma vez 

que será a posterior atuação do ICP-ANACOM que determinará a verificação da sua 

conformidade e a avaliação de uma eventual redução das garantias e direitos que 

assistem à Vodafone nesta matéria. 

A Vodafone propõe, no que diz respeito à itinerância nacional, que o seu título 

unificado contenha de forma inequívoca a referência ao facto de os serviços de 

itinerância nacional deverem corresponder aos parâmetros técnicos e de qualidade 

dos serviços prestados pelo beneficiário aos seus próprios clientes através da sua 

rede, recaindo sobre o titular da obrigação assegurar a cobertura em zonas não 
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cobertas pelo beneficiário, sempre que tecnicamente viável e suportados na oferta 

comercial da Vodafone. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM rejeita em absoluto a alegação da TMN segundo a qual a inserção do 

número 7.5. no título importará a ilegalidade do ato de aprovação e emissão daquele 

título por esse número 7.5. corresponder a um esclarecimento, prestado no âmbito do 

procedimento do leilão, que padece de ilegalidade.    

Nestes termos, importa, em primeiro lugar reafirmar o entendimento do ICP-ANACOM, 

expresso no relatório final do leilão, relativamente à legalidade do esclarecimento 

prestado por esta Autoridade sobre a alínea b) do n.º 4 e o n.º 5 ambos do artigo 35.º 

do Regulamento do Leilão. 

Sem prejuízo da relevância de toda a fundamentação que então se aduziu e que se dá 

aqui por integralmente reproduzida, assinala-se especialmente que, tal como então se 

afirmou, em resposta à mesma alegação de ilegalidade por parte da TMN, «o 

Regulamento do Leilão estabeleceu uma regra clara e inequívoca no sentido de 

atribuir ao ICP-ANACOM uma competência: a de prestar aos interessados os 

esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas surgidas na interpretação de quaisquer 

documentos conformadores do processo de leilão. E, como tal, também o poder-dever 

de interpretar o Regulamento do Leilão, enquanto documento conformador do leilão. 

Assim, atendendo à natureza dos esclarecimentos prestados nos termos do n.º 1 do 

artigo 11.º do Regulamento do Leilão, de forma individual e concreta a cada um dos 

interessados, compete naturalmente ao ICP-ANACOM, quando confrontado com a 

necessidade de corrigir essa interpretação, corrigi-la. Foi o que fez porque a tal estava 

vinculado, atentos também os princípios da atividade administrativa, nomeadamente o 

da boa-fé e o da colaboração com os particulares.  

Nestes termos, o que importa afastar em absoluto é que o ICP-ANACOM, ao substituir 

determinado esclarecimento prestado por outro que se lhe afigurou mais correto, por 

ter entendido que o primeiro enfermava de contradição quanto à conjugação de duas 

normas do Regulamento do Leilão e quanto ao seu próprio entendimento expresso no 
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relatório da consulta pública do Regulamento, não dispusesse de competência para o 

fazer. Com efeito, qualquer que seja a natureza jurídica do ato em causa, sempre o 

ICP-ANACOM seria competente para o substituir ou alterar.   

Com a prática destes atos, o ICP-ANACOM não efetuou qualquer modificação do 

Regulamento do Leilão, pelo que tão somente notificou as decisões adotadas aos 

respetivos destinatários. Não pode assim pretender-se, como faz a TMN, que estes 

atos do ICP-ANACOM possam padecer do vício de invalidade por violação de 

regulamento.» 

Assim, entende o ICP-ANACOM que: 

 (i) O esclarecimento em causa não é ilegal e constitui uma interpretação de 

documentos conformadores do processo de leilão, tendo esta Autoridade respeitado 

integralmente as regras aplicáveis ao abrigo do referido Regulamento; 

(ii) O esclarecimento foi efetuado pela entidade com competência para o prestar, uma 

vez que detém o poder regulamentar originário, ao abrigo dos seus Estatutos e da 

LCE; 

Releva-se que, apesar de o ICP-ANACOM não ter previsto, no Regulamento do Leilão, 

o regime do Código dos Contratos Públicos (CCP) como regime supletivo e de até ter 

consagrado expressamente, nalguns casos, soluções diversas daquele regime3, 

considera que o CCP é atualmente a referência a ter em conta ao nível das " melhores 

práticas" aplicáveis a procedimentos do tipo concursal e afins. 

Assim sendo, entende esta Autoridade que, em matéria de vinculatividade 

procedimental dos esclarecimentos, deve aplicar-se ao Regulamento do Leilão o 

conceito subjacente à regra constante do n.º 5 do artigo 50.º do CCP4, ou seja, como 

afirmam Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira5, que eles como que 

correspondem a uma interpretação "autêntica".  

                                                           
3
 Como é o caso da regra de não divulgação geral dos esclarecimentos constante do artigo 

11.º, n.º 4 do Regulamento do Leilão. 
4
 "Os esclarecimentos e as retificações referidos nos n.

os
 1 a 3 fazem parte integrante das 

peças do procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de 
divergência". 
5
 In "Concursos e outros Procedimentos de Contratação Pública", Almedina. 
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Aliás, segundo os mesmos autores, os esclarecimentos têm a maior relevância 

procedimental, dada a sua prevalência, pelo menos em muitas circunstâncias, sobre 

as próprias regras e especificações esclarecidas, além de que a previsão da 

possibilidade de esclarecimentos não é uma novidade do CCP, sendo uma tradição 

bem sedimentada do direito da contratação pública. 

Como consequência lógica do exposto, entende igualmente o ICP-ANACOM que a 

obrigação estabelecida no número 7.5 do título unificado da TMN não constitui uma 

obrigação nova que não decorra já e de forma expressa do Regulamento e dos 

respetivos atos interpretativos cuja validade é, no entendimento do ICP-ANACOM, 

inquestionável e à qual os candidatos (posteriormente licitantes) se vincularam ab 

inicio, no momento de apresentação da respetiva candidatura, nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento do Leilão. 

No que se refere ao comentário da TMN relativamente ao número 7.6, no sentido de 

não ser matéria que deva constar do título, por não se tratar de uma norma imperativa, 

devendo ser deixada à liberdade das partes para garantir uma maior flexibilidade ao 

processo negocial, deve clarificar-se que a flexibilidade do processo negocial e a 

liberdade das partes estão, em qualquer caso, garantidas uma vez que, quer a 

redação do Regulamento, quer a redação deste número 7.6 do título unificado 

salvaguardam as situações de acordo entre as partes. 

Quanto ao comentário da TMN relativamente à obrigação prevista no ponto 7.9 do 

título unificado, o ICP-ANACOM retoma o seu entendimento expresso no relatório da 

consulta ao 2.º projeto de regulamento, onde a TMN já reclamava um prazo não 

inferior a 12 meses. 

Considerou então o ICP-ANACOM e reafirma agora – como aliás não podia deixar de 

o fazer, face à regra constante do artigo 35.º n.º 9 do Regulamento do Leilão - que 6 

meses constitui o tempo necessário e suficiente para que o acesso à rede seja 

implementado, pelo que não reconheceu qualquer motivo para alterar esse prazo. 

Com efeito, assinala-se que o Regulamento do Leilão, ao qual a TMN aceitou 

concorrer com total informação sobre as suas regras, estipula no n.º 9 do artigo 35.º 

que «o prazo de efectiva disponibilização do acesso não pode ser superior a 6 meses, 

contado a partir da data da celebração dos contratos, ou à disponibilização dos 
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serviços retalhistas relevantes, pelo operador com obrigações de acesso, aos seus 

próprios clientes, quando esta ocorra em momento posterior». Considerando que o 

número 7.9 não excede, em nada, o articulado do Regulamento sobre esta matéria, as 

considerações da TMN parecem reforçar, aliás, a necessidade de explicitar no título 

este prazo, que constitui norma imperativa para o operador com obrigações de 

acesso. 

O mesmo entendimento tem o ICP-ANACOM quanto ao número 7.11 que a TMN 

considera desnecessário, designadamente por entender introduzir um excesso de 

burocratização. A obrigação de dar conhecimento semanal e detalhado ao ICP-

ANACOM da evolução das negociações resulta textualmente do articulado do 

Regulamento e, como tal, não tem carácter facultativo, pelo que não é adequado 

eliminá-la deste número.  

Além de que não cabe, nesta sede, aos titulares dos direitos questionar as obrigações 

de acesso definidas ou o modo como as mesmas foram estabelecidas no 

Regulamento do Leilão 

No que se refere à obrigação prevista no número 7.14, sendo matéria prevista e 

regulada na lei, a sua inclusão no título unificado tem um objetivo meramente 

clarificador quanto às sanções eventualmente aplicáveis em caso de incumprimento, 

dando enfoque à possibilidade de aplicação de sanções pecuniárias compulsórias 

numa questão que é crítica para a promoção da concorrência. 

No que se refere aos comentários da Vodafone que, mais uma vez, vem manifestar a 

sua preocupação quanto à possibilidade de não sujeição das obrigações de acesso 

previstas no Regulamento do Leilão ao procedimento de análise de mercados, o ICP-

ANACOM reitera o entendimento que expressou sobre a matéria no relatório da 

consulta ao 2.º projeto de regulamento do leilão6. 

Nesse sentido, é entendimento do ICP-ANACOM que as obrigações de acesso 

impostas no âmbito do leilão multi-faixa não só estão conformes com a lei, como se 

enquadram nos objetivos de regulação aos quais esta Autoridade está vinculada, em 

particular os de assegurar uma gestão eficiente do espectro e de promover a 

concorrência efetiva nos mercados. 

                                                           
6
 Cfr. o ponto 4.2 do referido relatório intitulado "Concorrência". 
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Mais se nota que a necessidade de intervenção do Regulador no sentido de garantir 

condições de concorrência efetivas não fica, nem pode ficar, restringida à aplicação 

dos remédios aos operadores designados com Poder de Mercado Significativo (PMS) 

nos mercados definidos. Conforme referido no relatório da consulta ao 2.º projeto de 

regulamento do Leilão, e 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 objetivos 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 PMS da empresa à qual são impostas as obrigações (art.º 

66.º, n.º 3 da LCE).  

Como tal, o comentário da Vodafone de que nenhuma interpretação global da 

legislação conformadora poderá concluir no sentido de existir uma exceção à 

aplicação das regras sobre as análises de mercado não é justificada, dado que não se 

trata de uma exceção, mas sim do exercício dos plenos poderes que a esta Autoridade 

são conferidos pela lei, na interpretação e prossecução dos objetivos que lhe estão 

atribuídos.  

A interpretação de que o objetivo de promoção de concorrência efetiva no mercado é 

alcançado com base nas obrigações de acesso definidas no âmbito do leilão multi-

faixa é, aliás, partilhada pelos signatários do MoU, ao estabelecer na versão de 

setembro de 2011 do referido documento o seguinte: “as a contribution to the 

enhancement of market competition, conditions for potential new operators to have 

access to national roaming will strike an effective balance between safeguarding the 

interests of current operators and those of potential new entrants. The regulator will 

adopt the necessary measures in order to enable potential new entrants to benefit from 

a level playing field as to the provision of high quality mobile broadband services.”  

Em momento nenhum, no entanto, o ICP-ANACOM defendeu que este documento 

seria hierarquicamente superior à LCE e às Diretivas que a mesma transpõe, antes 

aliás suportando as suas decisões no quadro precisamente da LCE, conforme é 

profusamente explanado no relatório da consulta ao 2.º projeto de Regulamento do 

Leilão (pp. 29 - 38). 
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Considerando que se tratou de matéria que ficou devidamente esclarecida no âmbito 

da consulta do projeto de regulamento e, tal como afirma a Vodafone, não entendeu 

esta empresa que determinasse a sua ilegalidade, não vislumbra o ICP-ANACOM 

qualquer motivo para preocupação adicional por parte da Vodafone pela inclusão 

destas obrigações de acesso no respetivo título unificado. 

Quanto à questão relativa às obrigações de acesso não prejudicarem as competências 

de regulação do ICP-ANACOM de imposição, manutenção, alteração ou supressão de 

obrigações em matéria de acesso ou interligação, trata-se de mera reprodução do n.º 

15 do artigo 35.º do Regulamento, com o objetivo de, no título unificado, se fazer uma 

referência "pedagógica" a todas as eventuais obrigações que recaem sobre o titular 

dos direitos de utilização. 

Nesta matéria, o ICP-ANACOM reafirma o seu entendimento exposto supra quanto à 

questão da TMN relativa ao número 7.11. 

Relativamente à proposta apresentada pela Vodafone, no que diz respeito à itinerância 

nacional, relativas aos parâmetros técnicos e de qualidade desses serviços, parte-se 

do pressuposto que por “beneficiário” a Vodafone entenda “entidades obrigadas”, e por 

“titular da obrigação” a Vodafone entenda “entidades que beneficiam da obrigação”.  

Neste caso, o ICP-ANACOM entende que a especificação da obrigação – 

nomeadamente, o de permitir o acesso em condições não discriminatórias às suas 

redes – é suficiente para garantir que a entidade obrigada não pode prejudicar as 

entidades beneficiárias, nomeadamente prestando serviços inferiores em matéria de 

parâmetros técnicos e de qualidade de serviço, relativamente aos serviços prestados 

na sua própria rede aos seus próprios clientes, não tendo, naturalmente, a obrigação 

de prestar serviços em moldes diversos daqueles prestados aos seus próprios 

clientes. 
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c) Prestação de informações ao ICP-ANACOM 

TMN 

Afirma a TMN que a remissão para uma decisão autónoma no âmbito da matéria da 

prestação de informação é uma posição diferente do ICP-ANACOM daquela que se 

verificou na emissão dos anteriores títulos, considerando que não será a medida mais 

adequada, desde logo, no seu entender, por uma questão de certeza regulatória.  

A TMN teme que a remissão para uma decisão futura possa implicar um agravamento 

das obrigações de informação que já decorrem do título anterior, o que seria 

desadequado e sem qualquer justificação, não vendo nenhuma razão para que o 

conteúdo das obrigações seja remetido para uma decisão futura. 

Além disso, a TMN considera que esta remissão para uma decisão futura não parece 

preencher as exigências do artigo 32.º, n.º 3 do Regulamento do Leilão e que não 

existem razões para alterar os procedimentos instituídos e aplicáveis no passado 

quanto a esta matéria, já que entende que não há qualquer alteração que fundamente 

um (potencial) agravamento das obrigações de informação anteriormente impostas. 

Conclui, assim, a TMN que do futuro título devem constar as obrigações de informação 

aplicáveis e não uma mera remissão para uma decisão posterior. 

Em qualquer caso, entende a TMN que a futura decisão deverá estar sujeita ao 

procedimento de audiência prévia, o que deveria ficar desde já inscrito no título. 

Vodafone 

A Vodafone considera que seria conveniente que as determinações concretas 

referentes ao conteúdo das obrigações de informação, bem como os parâmetros a 

serem desenvolvidos para aferição da qualidade do serviço prestado se 

desenvolvessem em estreita colaboração e diálogo com os seus titulares, uma vez 

que se tratam de aspetos importantes cujo cumprimento implica um esforço 

substancial. 

Considera a Vodafone que a definição posterior das informações a prestar proporciona 

a oportunidade de dotar a atividade de recolha de informação relevante para o 
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Regulador de maior previsibilidade regulatória e de atualidade face às atuais 

exigências do mercado e dos utilizadores de comunicações eletrónicas.  

Conclui a Vodafone considerando que seria desejável um procedimento específico 

para a implementação destes aspetos no âmbito do qual os destinatários das 

obrigações possam especificar as suas posições, propondo que os procedimentos 

contemplem a realização de reuniões de trabalho entre o Regulador e os destinatários 

no âmbito das quais possam em conjunto apurar as melhores formas de 

implementação destas obrigações para os fins específicos que o ICP-ANACOM 

pretenda. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Quanto ao referido pela TMN e não obstante os títulos emitidos a 8 de julho de 2010 

identificarem as obrigações de envio de informação das empresas, é importante ter 

presente que após a primeira remessa desses elementos pelos operadores e a 

subsequente análise dos mesmos pelo ICP-ANACOM, esta Autoridade: 

- Considerou ser relevante que a informação requerida no Direito de Utilização de 

Frequências fosse sistematizada através de questionários específicos; e 

- Entendeu também que, para proceder, em moldes efetivos, à verificação, 

nomeadamente, do cumprimento da totalidade das obrigações sobre cobertura e 

qualidade de serviço fixadas nos Direitos de Utilização de Frequências em 

questão, teria de haver uma melhor explicitação de alguma da informação 

previamente fixada nos títulos, sob pena de esta poder não vir a ser apurada e 

reportada pelas empresas prestadoras com o desejável grau de harmonização. 

Assim, por deliberação de 17 de novembro de 2011 - relembre-se, submetida a 

audiência prévia dos interessados - o ICP-ANACOM aprovou, nomeadamente, um 

conjunto de questionários a utilizar para o efeito.  

Esta Autoridade considera que, também no âmbito dos novos títulos unificados a 

emitir, se torna, por maioria de razão, necessária a aprovação de questionários que 

sistematizem/harmonizem a informação acrescida, a enviar pelos operadores ao ICP-

ANACOM para efeito de monitorização do cumprimento das obrigações fixadas. Com 
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efeito, a maior diversidade de obrigações, nomeadamente em termos de cobertura, 

passíveis de serem atingidas com recurso a um maior número de direitos de utilização 

de frequências/sistemas e, por sua vez, também as restrições específicas a estes 

associados, assim o exigem.  

No entanto, a definição de questionários/informação desta natureza é um processo 

complexo e moroso, que requer uma análise adequada por parte dos próprios 

operadores, como aliás a Vodafone destaca nos seus comentários, e que não se 

coaduna, portanto, com a celeridade necessária à emissão dos presentes títulos 

dentro dos prazos estipulados no regulamento.  

Assim, entende o ICP-ANACOM que a definição, em detalhe, da informação a enviar 

pelos operadores a esta Autoridade para efeito de monitorização do cumprimento das 

obrigações fixadas não deve condicionar a emissão dos presentes títulos, sem a qual 

as empresas não poderão dispor efetivamente das novas frequências.  

Acresce que presentemente o processo de definição das novas obrigações de 

cobertura dos titulares dos direitos de utilização de frequências na faixa dos 800 MHz 

ainda não se encontra concluído, obedecendo também a um processo específico 

conforme previsto no Regulamento do Leilão. 

Adicionalmente, a experiência tem demonstrado ser preferível que o detalhe da 

informação a enviar ao ICP-ANACOM não seja definido nos próprios títulos, permitindo 

que eventuais adaptações dos referidos elementos, não impliquem a reformulação dos 

próprios títulos, conferindo-lhes estabilidade quanto aos seus termos. 

Não colhe, por sua vez, o argumento da TMN de que a remissão para uma decisão 

futura poderá implicar um agravamento das obrigações de informação que já decorrem 

do título anterior, o que seria desadequado e sem qualquer justificação. Com efeito, o 

facto de a deliberação em questão ser aprovada em momento futuro não desobriga, 

naturalmente, esta Autoridade de fundamentar nos termos da lei a adequabilidade da 

informação requerida ao fim a que se destina e a sua proporcionalidade. E também 

não inviabiliza que as empresas, assim como o fariam se tal aprovação tivesse lugar 

no imediato, se venham a pronunciar, em sede de audiência prévia, sobre o projeto de 

decisão que lhes venha a ser submetido nesta matéria, insista-se como ocorrido em 

2011. Quanto a este aspeto, sendo este procedimento aplicável nos termos fixados na 



47 
 

lei, considera o ICP-ANACOM desnecessário proceder à sua inscrição no próprio 

título. 

Sem prejuízo, importa clarificar que o título (nos casos da TMN e da Vodafone) 

identifica desde já a informação necessária conforme consta do número 8, alínea b). A 

remissão para decisão futura tem unicamente em vista harmonizar a 

formatação/sistematização dos detalhes inerentes ao envio desses dados. A este 

propósito o ICP-ANACOM, no ponto 9.º da sua deliberação de 17 de Novembro de 

2011, que aprovou, entre outros aspetos, o questionário ad-hoc, deliberou que com a 

apresentação dos elementos requeridos no referido questionário ad-hoc, a TMN e a 

Vodafone dariam cumprimento às respetivas obrigações de envio a esta Autoridade da 

informação necessária para efeito da determinação dos níveis de cobertura à data de 

emissão dos títulos (8 de julho de 2010), relativos à prestação dos serviços de voz e 

de dados até 9600 bps. 

Tendo em vista assegurar que a informação requerida neste âmbito está 

inequivocamente definida, designadamente no que se refere ao cumprimento de 

obrigações no que concerne à prestação de serviços de voz e de dados até 9600 bps 

conforme disposto no número 11.2, no caso do título da TMN, e número 12.2, no caso 

da Vodafone, o ICP-ANACOM entende que a sua redação deve ser alterada de modo 

a remeter os detalhes da informação sobre cobertura a prestar para o questionário ad-

hoc aprovado por deliberação do ICP-ANACOM em 17 de Novembro de 2011. Com 

efeito, na redação submetida a consulta eram exemplificados apenas alguns dos 

elementos sobre cobertura previstos no questionário, o que poderia induzir os 

operadores a considerar que esses mesmos elementos seriam os necessários e 

suficientes, a tomar como referência para efeitos do disposto na alínea a) do ponto 

anterior. 

Assim no número 11.2 no caso da TMN, e número 12.2 no caso da Vodafone, é 

eliminada a expressão “por concelho e por localidade com mais de dez mil habitantes”, 

passando a redação a ser a seguinte: 

«Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera-se como base de 

referência para o grau de cobertura assegurado a informação enviada pela 

[TMN/Vodafone] ao ICP-ANACOM no âmbito do questionário ad-hoc aprovado por 

deliberação desta Autoridade de 17 de novembro de 2011.» 
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Assinala-se ainda que, até à aprovação da decisão autónoma relativa à prestação de 

informações, e conforme previsto na deliberação do Conselho de Administração do 

ICP-ANACOM, de 3 de fevereiro de 2012, que aprovou o projeto de decisão relativo 

aos títulos unificados dos direitos de utilização de frequências para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres, se manterá em vigor a obrigação de envio pelos 

titulares dos direitos de utilização da informação fixada na deliberação do ICP-

ANACOM de 17 de novembro de 2011, sobre “Questionários referentes à informação 

sobre cobertura, qualidade de serviço e modo de implementação da partilha de sites a 

enviar ao ICP-ANACOM pelas empresas prestadoras do Serviço Móvel Terrestre 

(GSM/UMTS) / Declaração anual a apresentar pela TMN – Telecomunicações Móveis 

Nacionais, S.A. e a Vodafone – Comunicações Pessoais, S.A sobre a cobertura total, 

por localidade com mais de 10.000 habitantes e por concelho assegurada na 

prestação dos serviços de voz e de dados até 9600 bps”, não tendo esta proposta sido 

objeto de qualquer comentário por parte dos respondentes à consulta e por parte dos 

diretos interessados, o que se regista. 

Relativamente ao referido pela Vodafone, e reiterando-se que a deliberação 

autónoma relativa à prestação de informações será, conforme legalmente exigido, 

submetida ao procedimento de audiência prévia dos interessados, relembra-se que tal 

como já foi avançado no relatório de audiência constante da deliberação de 17 de 

novembro de 2011, o ICP-ANACOM pretende proceder ao estabelecimento de 

contactos com os operadores tendo em vista desenvolver uma metodologia comum a 

adotar pelas empresas para aferir com eficácia os parâmetros de desempenho da 

rede. Até essa metodologia comum ser definida e adotada, cada empresa deve apurar 

e reportar ao ICP-ANACOM a informação sobre qualidade de serviço com base nos 

critérios até ao momento  utilizados.  

Concluindo, o ICP-ANACOM mantém o sentido da sua decisão quanto à matéria da 

prestação de informações, incluindo a referida regra transitória. 
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4.3. Parte III – Condições associadas aos direitos de utilização de frequências 

 

a) Capítulo I – Condições associadas aos direitos de utilização de 

frequências atribuídos em momento anterior ao leilão multi-faixa 

 

TMN 

A TMN nota que o número 10.2 do seu título constitui uma repetição daquilo que é 

estipulado no número 18.4, pelo que considera que deve ser removido. 

 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

 

O ICP-ANACOM remete para o entendimento exposto no ponto 4.1.b) do presente 

Relatório. 

 

 

b) Capítulo II - Condições associadas ao direito de utilização de frequências 

na faixa dos 800MHz atribuído na sequência do leilão multi-faixa 

Miguel Couto 

Miguel Couto refere que as atuais frequências carecem de uma interferência sobre o 

sinal da Televisão Digital Terrestre (menciona a proximidade da faixa dos 800 MHz 

com o canal 56 que é utilizado pelo Mux A – 754 MHz). 

Sugere, neste contexto, ao ICP-ANACOM a inserção de uma cláusula de salvaguarda 

por parte dos operadores de serviço móvel terrestre no sentido de garantirem a não 

interferência da utilização das frequências das faixas dos 800/900 MHz com o sinal do 

Mux A ou outros Muxs que possam vir a ser utilizados. 
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TMN 

No número 18 do seu título, referente às obrigações de cobertura na faixa dos 800 

MHz, a TMN verifica que o ICP-ANACOM replica parcialmente o disposto no artigo 

34.º do Regulamento do Leilão à exceção do número 18.5, no qual é determinado à 

TMN que caso decida cumprir as obrigações de cobertura com recurso à faixa dos 900 

MHz deverá comunicar essa intenção ao ICP-ANACOM. 

A TMN refere que esta obrigação não consta do Regulamento do Leilão e não 

compreende esta exigência. 

Invocando que o ato de aprovação do título não pode criar obrigações adicionais às 

que resultam do Regulamento do Leilão e da LCE, sob pena de violação do princípio 

da prioridade da fonte regulamentar, a TMN defende a supressão do número 18.5. 

Adita ainda que a informação relativa ao recurso às frequências da faixa dos 900 MHz 

será sempre do conhecimento do ICP-ANACOM na decorrência da obrigação de 

informação constante do número 8.b).(i) do projeto de título, pelo que o disposto no 

número 18.5 é dispensável. 

No entender da TMN também não é compreensível a diferença de tratamento pois não 

se exige este tipo de informação quando se permite que a TMN utilize as frequências 

das faixas dos 800MHz e dos 2,6 GHz para cumprir as obrigações de cobertura dos 

direitos de utilização atribuídos antes do leilão (números 19.3 e 25.3 do seu título). 

Concluindo, a TMN alega que, para além desta obrigação não constar do 

Regulamento do Leilão, é desnecessária e incoerente com outras determinações do 

projeto de título unificado, o que justifica a sua eliminação.  

 

Vodafone 

A Vodafone entende que os níveis de potência de +56/dBm/5MHz impostos na faixa 

dos 800 MHz se materializam numa condicionante concreta à disponibilização de uma 

oferta abrangente de serviços inovadores e de qualidade, pelo que reforça o carácter 
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fulcral que a revisão destes limites de potência reveste, invocando que o próprio ICP-

ANACOM já o considerou pertinente. 

Alega a Vodafone que a imposição de limites não tem ocorrido noutros países ou, 

quando previstos, são fixados valores mais elevados, pelo que a manterem-se em 

Portugal traduzir-se-ão numa disposição mais onerosa do que a aplicável aos seus 

congéneres europeus, em particular, face aos operadores espanhóis. 

A Vodafone solicita que o ICP-ANACOM apresente, com a brevidade possível, uma 

proposta de calendarização para reanálise das condicionantes técnicas previstas no 

título unificado e eventual revisão dos valores limite, propondo para o efeito o prazo de 

6 meses após a atribuição do título. 

   

Entendimento do ICP-ANACOM 

Em relação aos comentários de Miguel Couto, no tocante ao facto das “actuais 

frequências carecerem de interferências sobre o sinal da TDT”, o ICP-ANACOM não 

percebe o alcance deste comentário, esclarecendo no entanto que, tal como definido 

no Anexo N.º 1 do Regulamento do Leilão, relativo às condições técnicas associadas 

às frequências, foram adotados os limites para as emissões fora de bloco das 

estações de base de acordo com os limites definidos para frequências abaixo dos 790 

MHz, conforme indicados no Quadro 4 da Decisão 2010/267/UE para o caso A. 

Relembra-se que estes limites visam acautelar as interferências nas redes de 

radiodifusão.  

De salientar ainda que devem ser implementadas as condições identificadas na 

Decisão 2010/267/UE, onde existem cláusulas sobre eventuais casos de interferências 

que subsistam, e desta forma considera o ICP-ANACOM estarem acauteladas as 

preocupações levantadas.  

Sobre esta questão reitera-se o exposto na consulta pública sobre a decisão de 

limitação do número de direitos de utilização a atribuir nas faixas dos 450 MHz, 800 

MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz e a definição do respetivo 
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procedimento de atribuição7, onde se considerou que “... o Caso A se apresenta como 

o mais restritivo em termos de emissões fora de bloco, permitindo prevenir/minimizar 

eventuais problemas de interferência na receção das emissões de radiodifusão 

televisiva (...) sem prejuízo da aplicação de outras medidas/técnicas de mitigação 

mencionadas na Decisão 2010/267/EU. De referir que as referidas condições, mais 

restritivas, se encontram alinhadas com o disposto no n.º 2 do artigo 2.º da Decisão da 

União Europeia 2010/267/UE, onde se estabelece que os Estados-Membros devem 

garantir que os sistemas, referidos no n.º 1 desse mesmo artigo, proporcionem uma 

proteção adequada aos sistemas que funcionem em faixas adjacentes”. 

Em relação aos comentários da TMN e da Vodafone (expostos no ponto 2. do 

presente Relatório) no tocante à obrigação dos operadores comunicarem a intenção 

de utilizarem as faixas dos 900 MHz para o cumprimento das obrigações de cobertura, 

salienta-se, em primeiro lugar, que o ICP-ANACOM pode nos termos da LCE exigir a 

informação necessária ao exercício das suas competências, pelo que, desde que 

preenchidos os requisitos legais para o efeito, a sua previsão no título não 

corresponde a uma obrigação adicional às que resultam da LCE. 

Neste contexto, esclarece-se que a aferição das referidas obrigações de cobertura na 

será realizada apenas com base nas informações da utilização da faixa dos 800 MHz, 

salvo se houver indicação pelo operador ao ICP-ANACOM sobre a sua intenção de 

utilizar o espectro dos 900 MHz. De facto, o constante no número 18.5 do projeto de 

título serve somente este propósito, permitindo ao ICP-ANACOM estar munido das 

informações necessárias, de modo a facilitar o processo de aferição, pelo que esta 

Autoridade considera sua imposição adequada e proporcional nos termos previstos na 

LCE. 

Em relação aos comentários da Vodafone referentes ao aumento da potência p.i.r.e 

das estações de base, o ICP-ANACOM relembra a posição tomada no âmbito da 

consulta pública sobre a limitação do número de direitos de utilização, acima referida, 

nomeadamente: “No que toca ao limite de potência intra-bloco proposto no SPD, o 

ICP-ANACOM considera que, dadas as questões de compatibilidade (...) e a relativa 

inexperiência existente a nível internacional no desenvolvimento massificado deste 

tipo de redes, deverá haver uma precaução acrescida face a um possível aumento do 

                                                           
7
 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1076552 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1076552
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limite de potência das estações de base. Neste sentido, o limite máximo de potência 

poderá ser reconsiderado por esta autoridade após 31 de Dezembro de 2014 e tendo 

em conta estudos de compatibilidade, nomeadamente ensaios técnicos envolvendo 

sistemas de radiodifusão abaixo dos 800 MHz e os sistemas da faixa dos 800 MHz, 

que demonstrem a sua coexistência.” Assim, entende o ICP-ANACOM continuar a 

justificar-se uma aproximação cautelosa a esta matéria em particular salvaguardando 

que estudos ainda em curso possam determinar a (in)existência de quaisquer 

problemas de compatibilidade. Saliente-se a este respeito que ao nível de alguns 

reguladores, p.ex. Ofcom, estão ainda em debate diversas questões associadas8.   

Deste modo, pese embora a sugestão positiva da Vodafone com vista a estabelecer 

uma calendarização para a revisão de condicionantes técnicas, o ICP-ANACOM 

clarifica que logo que possível, fruto de desenvolvimentos que entretanto ocorram, 

poderá rever tais condicionantes.    

 

c) Número 11.1.a) do Título da Optimus 

Miguel Couto 

Miguel Couto assinala a diferença deste número do título da Optimus, que a obriga a 

ter cobertura de voz e de dados de 9600 bps, quando nos títulos dos restantes dois 

operadores (TMN e Vodafone) essa obrigação não existe. Questiona se não se 

deveria garantir o mesmo para haver competitividade entre operadores nas mesmas 

zonas, defendendo que sendo um título unificado, devia ser igual para os três 

operadores. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM relembra que os títulos da Vodafone e da TMN contêm obrigações de 

cobertura de voz e de dados de 9600 bps, embora com referência ao processo de 

aferição levado a cabo pelo ICP-ANACOM, em julho de 2010, e como tal com a 

seguinte redação: “Na prestação de serviços e voz e de dados até 9600 bps, uma 

                                                           
8
 P.ex. http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/award-800mhz-2.6ghz/ 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/award-800mhz-2.6ghz/
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cobertura mínima não inferior à verificada em 8 de julho de 2010, do Direito de 

Utilização de Frequências ICP-ANACOM Nº [03/2010, 02/2010]”. 

A razão fundamental da diferença apontada pelo respondente, quanto ao título da 

Optimus, reside no facto de decorrer ainda o período de validade do título “original” 

associado à faixa dos 900/1800 MHz – emitido em 1997. O ICP-ANACOM tomará em 

devida conta esta questão no âmbito da renovação do direito e utilização de 

frequências da Optimus na faixa dos 900/1800 MHz atualmente em curso. 

 

d) Número 13.a).(i) e (ii) do Título da Optimus 

Miguel Couto 

Miguel Couto questiona a motivação da diferença deste número do título da Optimus, 

que a obriga a um prazo de aceitação de 15 minutos contra os 60 minutos previstos 

nos títulos da TMN e da Vodafone. Reafirma que o título deve ser igual para os três 

operadores e propõe a fixação de um prazo de 30 minutos. 

Miguel Couto questiona ainda a motivação da diferença deste número do título da 

Optimus que tem um grau de disponibilidade de 99,990%, quando o da TMN e da 

Vodafone é de 98%. Sugere que o grau de disponibilidade seja de 99% igual para os 

três operadores. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM esclarece, a este propósito, que os valores referentes aos 

parâmetros de qualidade de serviço advêm, nomeadamente, das propostas 

apresentadas pelos diferentes operadores a concursos, em conformidade com os 

respetivos cadernos de encargos, encontrando-se, portanto, fixados nos títulos que as 

empresas já detinham. Assim, na presente unificação de títulos, entendeu-se, manter 

esses níveis de exigência. 

Assim, considera o ICP-ANACOM não ser esta a sede apropriada com vista a efetuar 

as alterações suscitadas pelo respondente. 
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e) Número 13.b).(i) do Título da Optimus 

Miguel Couto 

Miguel Couto refere que sendo a Vodafone a única empresa que adquiriu frequências 

na faixa dos 800 MHz e dos 900 MHz deveria garantir uma cobertura UMTS de 99,5% 

e não de 99,95% uma vez que o ICP-ANACOM obriga a Optimus a garantir uma 

cobertura UMTS de 99,990%. Defende que a Optimus não tendo adquirido frequências 

na faixa dos 900 MHz deveria ter uma obrigação de 99% igual à da TMN. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM não entende o alcance do comentário do respondente uma vez que 

os valores referidos não dizem respeito a obrigações de cobertura mas às obrigações 

quanto ao grau de disponibilidade da rede UMTS.  

Quanto à alteração proposta para alinhar os títulos da Optimus e da TMN, reitera-se o 

entendimento exposto no ponto anterior (alínea d)).  

Em relação à alteração proposta das obrigações da Vodafone, reitera-se que as 

mesmas foram assumidas pelo operador quando do concurso público do UMTS. 

Adicionalmente, o Regulamento do Leilão não impõe obrigações em termos de 

disponibilidade da rede, dada a natureza de neutralidade tecnológica e de serviços, 

não sendo assim procedente a alteração proposta com a simples justificação da 

aquisição do espectro adicional no leilão multi-faixa. 

 

f) Número 18.2 do Título da Optimus 

Miguel Couto 

Miguel Couto refere que os prestadores de comunicações eletrónicas já instalados 

nunca conseguiram garantir a cobertura de Banda Larga Móvel em regiões sem 

cobertura do serviço, pelo que este número deve ser considerado uma obrigação. 
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Mais refere que o acesso à internet em qualquer plataforma de rede deve ser 

garantido e o ICP-ANACOM deve fiscalizar mais ativamente esta área.  

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM não entende o alcance do comentário do respondente. Esclarece-se 

que o artigo 34.º do Regulamento do Leilão, onde são definidos requisitos de 

cobertura de um conjunto de freguesias, é per si um conjunto de obrigações 

associadas às frequências atribuídas neste procedimento de seleção, com as quais 

deverão os detentores dessas frequências cumprir. Mais se relembra que o referido 

artigo prevê o prazo para o cumprimento das referidas obrigações, bem como define 

os critérios para a revisão das mesmas. 

Quanto ao demais, os comentários extravasam o âmbito da presente consulta. 

 

5. Devolução de espectro pela Optimus 

 

Optimus 

A Optimus considera que a proposta do ICP-ANACOM de aceitar, com efeito a 10 de 

Janeiro de 2012, a solicitação da Optimus relativa à devolução de um bloco de 2x5 

MHz de frequências UMTS – FDD é adequada. 

 

TMN 

A TMN refere que não tem nada a comentar relativamente ao facto de o Regulador 

pretender aceitar que o pedido de devolução de espectro produza efeitos retroativos a 

10 de Janeiro de 2012.  
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Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista a não oposição à decisão de aceitar a devolução por parte da 

Optimus de um bloco de 2 x 5 MHz de frequências UMTS – FDD, com efeitos a 10 de 

janeiro de 2012.  

Cumpre, porém, esclarecer que esta decisão era já uma decisão final, quanto ao 

correspondente pedido da Optimus, não tendo sido submetida, no âmbito da 

deliberação de 3 de fevereiro de 2012, a qualquer procedimento de consulta. 

 

6. Outros comentários 

 

Miguel Couto 

Miguel Couto considera que, como seria do conhecimento público, o Memorando da 

Troika obriga a que os operadores de telecomunicações reduzam os preços dos 

serviços de comunicações eletrónicas, argumentando adicionalmente que o atual 

Governo garantiu um desconto em 50% nas licenças que vieram a adquirir. Atendendo 

a que pelo menos um dos operadores já teria apresentado a sua oferta de banda 

larga, mesmo ainda não tendo a licença atribuída, e atendendo a que esta oferta iria 

contra o princípio previsto no Ponto 14 a), o respondente recomenda ao ICP-ANACOM 

o cumprimento do que está previsto no Memorando da Troika e a obrigar os atuais 

operadores a baixarem os preços indexando ao preço que foi aplicado antes da última 

revisão em 1 de Janeiro de 2012 - que teria sofrido um aumento de 3,1% indexada à 

taxa de inflação. Mais sugere uma redução de 4,65% de todas as ofertas, que é 

superior à taxa de inflação que os atuais operadores invocaram no aumento. 

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Ao contrário do que parece ser sugerido pelo respondente, o MoU não obriga a que os 

operadores realizem descidas de preços de retalho. Em particular, nota-se que o ICP-

ANACOM não considera nenhum mercado de retalho móvel como mercado relevante, 

à luz da Recomendação 2007/879/CE, da Comissão Europeia, de 17 de dezembro, ou 

seja, não considera estes mercados passíveis de regulação ex-ante. Como tal, e de 
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um ponto de vista de regulação setorial, e sem prejuízo das obrigações a que estão 

sujeitos, os operadores móveis têm total liberdade no que à definição de preços 

retalhistas diz respeito, naturalmente em conformidade com as leis da concorrência. 

No que respeito ao que se encontra previsto no ponto 14 a) dos projetos de títulos 

unificados, esclarece-se que as ofertas em causa são as que resultam dos 

compromissos assumidos no âmbito do concurso público para a atribuição de licenças 

para os sistemas de telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS). 

 

III – Conclusões 

Face ao exposto, o ICP-ANACOM mantém o sentido da sua decisão, procedendo às 

alterações aos títulos que são expressamente referidas e fundamentadas no presente 

Relatório, das quais se salienta a inserção nos títulos das condições associadas aos 

direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa dos 1800 MHz, com dispensa 

de audiência dos interessados. 

 


