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CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE UM DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE 

FREQUÊNCIAS, DE ÂMBITO NACIONAL, PARA A OFERTA DO SERVIÇO 

MÓVEL TERRESTRE ACESSÍVEL AO PÚBLICO 

 

- CADERNO DE ENCARGOS –  
 

CAPÍTULO 0 
INTRODUÇÃO 

 
A. Objectivo 
 
O presente Caderno de Encargos, elaborado e aprovado nos termos do n.º 1 do 
artigo 2º do Regulamento do Concurso Público para atribuição de um direito de 
utilização de frequências, de âmbito nacional, para a oferta do Serviço Móvel 
Terrestre (SMT) acessível ao público, – Regulamento do ICP-ANACOM n.º XX/2008, 
de xx de xx (doravante designado por Regulamento do Concurso) –, destina-se a 
enformar as respectivas candidaturas. 
 
É objecto do concurso a atribuição de um direito de utilização de frequências, de 
âmbito nacional, para a oferta do SMT acessível ao público, mediante a utilização de 
2x1.25MHz de espectro emparelhado nas faixas de frequências (455.80625-
457.45 MHz/465.80625-467.45 MHz), não estando a mesma condicionada à 
utilização, pelo concorrente vencedor, de uma tecnologia específica, desde que 
garanta a coexistência com outros sistemas e serviços de comunicações 
electrónicas. 
 
A utilização de frequências obedece ao disposto na Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, e no Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho. 
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A atribuição do direito de utilização de frequências rege-se pela Lei n.º 5/2004, de 10 
de Fevereiro, pelo Regulamento do Concurso, pelo presente Caderno de Encargos e 
pela demais legislação aplicável ao sector das comunicações. 
 
O direito de utilização de frequências atribuído rege-se pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, pelo Regulamento do Concurso e pelo presente Caderno de Encargos. 
 
B. Procedimentos 
 
1. O pedido de atribuição do direito de utilização de frequências deve ser instruído 

com os documentos e elementos exigidos no artigo 9.º do Regulamento do 
Concurso, os quais são especificados no presente caderno de encargos. 

 
2. O pedido de candidatura deve ser dirigido ao Presidente do Conselho de 

Administração do ICP-ANACOM, devendo do mesmo constar a identificação do 
concorrente, a referência ao regulamento do concurso, bem como a data e 
assinatura do concorrente. 

 
3. Os documentos e elementos que instruem o pedido de candidatura devem ser 

apresentados do seguinte modo: 
 

a) Em invólucros encerrados de modo a garantir a inviolabilidade do seu 
conteúdo, numerados por referência ao seu número total, devidamente 
identificados de acordo com a estrutura exigida no caderno de encargos, 
distinguindo-se assim a identificação do concorrente, o plano técnico, o plano 
económico-financeiro, a oferta grossista de acesso à rede móvel do candidato 
e o plano para o desenvolvimento da sociedade de informação; 

 
b) Os documentos originais relativos ao capítulo de identificação do concorrente 

devem ser numerados sequencialmente em todas as páginas, as quais 
devem ser rubricadas por um dos legais representantes do concorrente e 
conter indicação de que se trata de original;  



 

 3

c) Deve ser apresentada uma cópia de todos os documentos referidos na alínea 
anterior devidamente identificada como tal; 
 

d) Os elementos relativos aos capítulos do plano técnico, do plano económico – 
financeiro, da oferta grossista de acesso à rede móvel (caso seja oferecida 
pelo candidato) e do plano de desenvolvimento da sociedade de informação, 
devem constar de fascículos indecomponíveis, com a numeração sequencial 
das páginas por capítulo, os quais devem ser rubricados na primeira página 
de cada fascículo por um dos legais representantes do concorrente e conter 
indicação de que se trata de original. 

 
e) Devem ser apresentadas 5 cópias dos elementos relativos ao capítulo do 

plano técnico, dos elementos referentes ao capítulo do plano económico-
financeiro, dos relativos ao capítulo de oferta grossista de acesso à rede do 
candidato (quando oferecida), bem como do plano de desenvolvimento da 
sociedade de informação, em CD-ROM, não regravável, com os respectivos 
ficheiros no formato PDF (Adobe Acrobat), os quais devem manter a mesma 
numeração sequencial das páginas por capítulo; 

 
f) Exceptuam-se do disposto nas alínea d) e e) anteriores as cartas geográficas 

referentes às coberturas radioeléctricas, as quais devem respeitar os 
requisitos de apresentação previstos no plano técnico, contemplando um 
original, rubricado por um dos legais representantes do concorrente, bem 
como uma cópia devidamente identificada; 

 
g) A parametrização de acesso aos ficheiros referidos na alínea e) deve garantir 

a impossibilidade de alteração do seu conteúdo e de outra gravação, em 
qualquer meio, e assegurar que este apenas possa ser efectuado mediante 
permissão através da utilização de uma password, a qual deve ser indicada à 
Comissão, mediante declaração encerrada em envelope; 
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h) O conteúdo dos referidos ficheiros pode ser criptografado, devendo, nesse 
caso, os concorrentes fornecer as chaves ou certificados necessários para a 
sua consulta, nos termos referidos na alínea anterior; 

 
i) Os envelopes com as declarações referidas nas alíneas g) e h) anteriores, 

devidamente identificados, devem ser integrados no envelope que contém o 
pedido de candidatura. 

 
4. Todos os documentos que instruem o pedido de candidatura devem ser 

redigidos em língua portuguesa ou, no caso de não o serem, devem ser 
acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o 
concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os 
respectivos originais. 

  
5. Podem ser apresentados outros elementos para além dos exigidos de forma a 

contribuir para uma melhor explicitação dos mesmos. 
 
6. Os elementos apresentados devem ser redigidos de forma clara e concisa, 

devendo, nomeadamente, as remissões existentes identificar expressamente a 
paginação a que se referem.   

 
7. A entrega dos pedidos de candidatura e dos elementos que os instruem é feita 

no serviço de atendimento ao público da sede do ICP-ANACOM, na Avenida 
José Malhoa, n.º 12, 1099-017 Lisboa, contra recibo comprovativo da entrega, 
nos dias úteis, entre as 9 e as 16 horas. 
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C. Critérios de Avaliação 
 
A apreciação das candidaturas tem por base os critérios fixados no artigo 13.º do 
Regulamento do Concurso. 
 
As propostas de candidatura para as quais se determine que se verifica motivo para 
a sua exclusão não serão apreciadas ao nível dos critérios de avaliação.  
 
Também não será objecto de avaliação a informação apresentada pelas entidades 
concorrentes em secções que não se insiram nos correspondentes capítulos do 
presente Caderno de Encargos.  
 
Neste momento, divulga-se a tabela com os critérios, sub-critérios e indicadores, 
bem como as ponderações aplicáveis: 
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a) Contribuição para as condições de concorrência efectiva (42%) 
 

Critério Sub-Critérios 
 Indicador Secção Caderno 

de Encargos 

1.1. Condições operacionais 
(30%) 1. Disponibilização de infra-

estruturas próprias  
(13%) 

1.2. Percentagem de sites e contentores a partilhar 
(70%) 

CAPÍTULO II (PT) 
3.2. Condições de 
disponibilização de 
infra-estruturas 
próprias 

2. Políticas de promoção da portabilidade do número 
(27%) 

CAPÍTULO III (PEF)
A. 2.1.2. Políticas de 
promoção da 
portabilidade 

Condições de remuneração pelo 
acesso à rede 

Condições de exclusividade 

Duração máxima dos contratos 
admitida 

Penalizações por rescisão do 
contrato 

3.1. Permissão para acesso a Modelo de 
Full-MVNO (50%) 

Prazo de disponibilização do acesso 
depois da assinatura do contrato 

Permissão e flexibilidade 

Serviços de rede disponibilizados 

Serviços de outsourcing 
disponibilizados/Outros serviços 

Condições de remuneração pelo 
acesso à rede 

Condições de exclusividade 

Penalizações por rescisão do 
contrato 

Duração máxima dos contratos 
admitida 

Prazo de disponibilização do acesso 
depois da assinatura do contrato 

3. Acesso à rede para MVNOs 
(60%) 

3.2. Permissão para acesso a Modelo de 
MVNOs Light e serviços disponibilizados 
(50%) 

Níveis de qualidade de serviços (não 
discriminação e prazos de 
implementação das alterações 
tarifárias) 

CAPÍTULO IV 
Oferta grossista de 
acesso à rede móvel 
do candidato 

 



 

 7

b) Contribuição para o desenvolvimento de novos e inovadores projectos para a 
sociedade da informação (31%) 

 

 

Critério Sub-Critério 
 Indicador Secção Caderno de 

Encargos 

Contribuição para o desenvolvimento de novos e inovadores projectos para a sociedade da informação Capítulo V 

 
 
c) Qualidade do plano técnico incluindo a promoção da interoperabilidade (19%) 
 

Critério Sub-Critério Sub-Sub-
Critério Indicador Secção Caderno de 

Encargos 

1.1. Tecnologia das redes de acesso e suporte 
(14%) 

Secção 1, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 

Princípios de planeamento para a 
optimização do espectro utilizado 

Soluções técnicas para a 
optimização do espectro em zonas 
geográficas com níveis de tráfego 
elevado 

Soluções a adoptar para obter 
coberturas em ambientes interiores, 
nomeadamente de edifícios e túneis 

Método utilizado para a 
reutilização celular (de frequências 
e/ou códigos se aplicável) 

1.2.1 
Optimização do 
espectro 
(33%) 

Modelo de tráfego utilizado e 
parâmetros associados 

Secção 2.1.1, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 

1. Qualidade dos 
pressupostos técnicos 
(20%) 

1.2. Eficiência da 
utilização do 
espectro 

1.2.2  Compatibilidade espectral 
(53%) 

Secção 2.1.2, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 
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c) Qualidade do plano técnico incluindo a promoção da interoperabilidade (19%) 
(CONT.) 
 

Critério Sub-Critério Sub-Sub-
Critério Indicador Secção Caderno de 

Encargos 

Dimensionamento da cobertura 
Secção 2.2.1, do 

Capítulo II Plano 
Técnico 2.1. Grau de cobertura da rede de 

acesso e sua evolução 
(38%) 

População coberta  (em 
ambientes exteriores) 

Secção 2.2.2, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 

Partilha de infraestruturas 
Secção 3.1, do 

Capítulo II Plano 
Técnico 

Medidas para minimizar o impacte 
ambiental 

Secção 3.3, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 2.2 Gestão da infra-estruturas 

(18%) 

Medidas para minimizar a 
exposição à radiação 
electromagnética 

Secção 3.4, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 

Grau de disponibilidade da rede 
global 

Secção 5.1, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 2.3. Desempenho da rede 

(15%) 
Supervisão e controlo da 

qualidade de serviço 

Secção 5.2, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 

2.4.1. Segurança de comunicações 
(37%) 

2.4.2. Segurança das instalações (centros de controlo e 
estações de base) 
(46%) 

2. Qualidade do planeamento 
da rede 
(80%) 

2.4. Segurança da 
rede 

(10%) 

2.4.3. Segurança e informação e protecção dos dados 
pessoais 
(17%) 

Secção 4, do 
Capítulo II Plano 
Técnico 
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c) Qualidade do plano técnico incluindo a promoção da interoperabilidade (19%) 
(CONT.) 
 

Critério Sub-Critério Sub-Sub-
Critério Indicador Secção Caderno de 

Encargos 

2.5.1 Interoperabilidade dos serviços 
(37%) 

2.5.2 Serviços de interligação de redes 
(11%) 

2.5. Plano de 
interligação e 
interoperabilidade 
(17%) 

2.5.3 Preços dos serviços de interligação 
(52%) 

CAPÍTULO II (PT)
6. Plano de 
interligação e 
interoperabilidade 

2.6.1 Existência de terminais móveis com números 
E.164 pré-activados nos pontos de venda 
(35%) 

2.6.2. Indicação de rácio (a permanecer ao longo da 
actividade) entre o volume de números em utilização por 
clientes finais e o volume de números cujos direitos lhes 
estão atribuídos pela ANACOM 
(50%) 

2. Qualidade do planeamento 
da rede 
(80%) 

2.6. Eficiência na 
gestão da 
numeração 
(2%) 

2.6.3. Os períodos de tempo associados na reutilização 
de números desactivados após quarentena 
(15%) 

CAPÍTULO II (PT)
7. Eficiência na 
gestão da 
numeração 
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d) Qualidade do plano económico-financeiro (8%) 
 

Critério Sub-Critérios 
 Indicador Secção Caderno de 

Encargos 

1.1. Caracterização da situação actual do mercado nacional 
(30%) 

CAPÍTULO III 
(PEF).  
A.1.1. 
Caracterização da 
situação actual do 
mercado nacional 

1.2. Projecções de mercado  
(14%) 

A.1.2. Projecções 
de mercado 

Qualidade da definição do 
mercado alvo 

A.1.3. 
Determinação do 
mercado alvo 

Qualidade da estratégia comercial 

A.2.1.1.Ofertas a 
disponibilizar 
A.2.2. Canais de 
distribuição e 
serviços de apoio ao 
cliente 

1.3. Plano estratégico e de marketing 
(46%) 

Qualidade da análise dos factores 
críticos de sucesso 

A.2.4. Factores 
críticos de sucesso 

1. Qualidade do plano de 
negócio 

1.4. Ofertas especiais 
(3%) 

A.2.1.1.Ofertas a 
disponibilizar 

2. Qualidade da análise de viabilidade e risco do projecto 
(7%) 

B. Projecto 
Económico-
Financeiro 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 

 

1. A identificação das entidades concorrentes, a apreciação do preenchimento ou 
não dos requisitos e condições para aceder ao direito de utilização de 
frequências, bem como a adesão às regras e obrigações do concurso, faz-se 
pela apresentação, pelos concorrentes, dos documentos referidos nas alíneas 
a) a h) e m) do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento do Concurso. 

 
2. Para além dos documentos pedidos e exigidos nos termos do Regulamento do 

Concurso, pode o concorrente apresentar quaisquer outros elementos que 
contribuam para melhor fundamentação e apreciação da candidatura, os quais 
podem ser incluídos neste capítulo ou nos relativos aos planos técnico, 
económico-financeiro e de desenvolvimento da sociedade de informação. 
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CAPÍTULO II 
PLANO TÉCNICO 

 
Pretendendo-se que os avaliadores possuam idêntico nível de informação sobre 
todas as candidaturas, os concorrentes devem apresentar um conjunto de 
informação fundamentada e detalhada respeitante ao plano técnico da operação a 
implementar, tendo em consideração o período de 15 anos correspondente ao prazo 
do título habilitante. 
 
O Plano Técnico deve obedecer à estrutura indicada neste Caderno de Encargos, 
sem prejuízo da apresentação de informação adicional julgada necessária pelos 
seus promotores. 
 
1. Tecnologias das redes de acesso e suporte 
 
Os concorrentes deverão identificar a arquitectura de rede que pretendem 
implementar, incluindo a descrição, em termos de acesso e suporte, das interfaces e 
nós da rede. Devem ainda especificar o funcionamento do sistema, no contexto da 
estrutura e topologia global da rede, incluindo entre outros:  
 
1.1. Identificação das interfaces e protocolos entre blocos, com referência explícita 

às normas aplicáveis; 
 
1.2. Caracterização, de acordo com as normas aplicáveis, de cada bloco funcional; 
 
1.3. Caracterização dos parâmetros radioeléctricos de emissão e recepção da rede 

de acesso incluindo, entre outros, largura de banda, modo de acesso, modo 
duplex, potência, emissões fora de banda (incluindo o ACLR – Adjacent 
Channel Leakage Ratio), emissões espúrias, sensibilidade e selectividade do 
canal adjacente, identificando, caso aplicável, as normas harmonizadas; 
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1.4. Diagrama da rede proposta, referenciando entre outros: 
 

1.4.1. O(s) Centro(s) de Controlo; 
 

1.4.2. As Estações de Base; 
 

1.4.3. Rede de transporte, incluindo a capacidade de transmissão necessária 
para interligação das Estações Base com os Centros de Controlo. 

 
Os concorrentes devem indicar se a Rede de Transporte é própria ou de 
terceiros, identificando quais os segmentos que serão sub-contratados neste 
último caso, e, sempre que possível, a que entidades. 

 
2. Planeamento da rede  
 
As entidades concorrentes deverão fundamentar o planeamento da rede com base 
nos seguintes pontos:  
 
2.1. Eficiência da utilização do espectro 
 
2.1.1. Optimização do espectro 
 

Este plano deverá contemplar os critérios gerais de optimização do espectro 
indicando em particular: 

 
2.1.1.1. Princípios de planeamento para a optimização do espectro utilizado, 

indicando os aspectos relevantes, tais como hierarquias celulares, controlo 
de potência e gestão de tráfego, caso aplicáveis; 

 
2.1.1.2. Soluções técnicas para a optimização do espectro em zonas geográficas 

com níveis de tráfego elevado; 
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2.1.1.3. Indicação das soluções a adoptar para obter coberturas em ambientes 
interiores, nomeadamente de edifícios e túneis. 

 
2.1.1.4. Método detalhado utilizado para a reutilização celular (de frequências e/ou 

códigos se aplicável); 
 
2.1.1.5. Descrição detalhada do modelo de tráfego utilizado e parâmetros 

associados; 
 
2.1.2. Compatibilidade espectral 
 
As entidades concorrentes deverão efectuar um estudo de compatibilidade com os 
sistemas/serviços de radiocomunicações que operam em faixas adjacentes, 
devendo ser indicadas as medidas, em concreto, que se propõem a implementar de 
forma a salvaguardar a inexistência de interferências nocivas. Os sistemas/serviços 
adjacentes que deverão ser tidos em conta no estudo são os seguintes: 

 Serviço Móvel Terrestre: 
o Redes Privativas; 
o Rede do Serviço Móvel de Recursos Partilhados (SMRP); 

 Sistema SCPP – Chamada e Procura de Pessoas;  
 Serviço de Radiodifusão (SRD) analógico (PAL/G) e digital (DVB); 

 
Os parâmetros radioeléctricos associados aos sistemas vitima atrás mencionados 
poderão ser obtidos nas interfaces rádio publicadas no âmbito da directiva R&TTE 
conforme http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=32117. 
 
No estudo de compatibilidade deverão ser apresentados, entre outros, os seguintes 
aspectos: 
• Características dos sistemas vitima, explicitando no mínimo: 

− Sensibilidade; 
− Relações de protecção; 
− Selectividade; 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=95939&contentId=170035
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− Desensisibilização; 
− Rejeição de intermodulação. 

• Cenários utilizados; 
• Distâncias de protecção, tipos de filtragem requeridos e faixas de guarda, se 

necessário.  
 
2.2. Grau de cobertura da rede de acesso e sua evolução 

 
Pretende-se que as entidades concorrentes detalhem e fundamentem os 
seguintes aspectos em relação à cobertura radioeléctrica. De referir que o 
planeamento da rede deverá considerar que na fronteira com Espanha deve 
ser garantido um nível máximo de 20 dBuV/m em 50 % locais, 10% tempo 
medido em 25 kHz a 10 metros acima do solo. 
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2.2.1. Dimensionamento da cobertura 
 

2.2.1.1. Níveis de referência (potência ou campo eléctrico) para efeitos de 
determinação da cobertura em ambientes exteriores e interiores e 
parâmetros associados, como p.ex. serviços, probabilidade de 
cobertura e margens de planeamento consideradas; 

2.2.1.2. Metodologia adoptada para os cálculos de cobertura, modelos de 
propagação e algoritmos de cálculo considerados, com referência às 
recomendações da UIT-R, ETSI ou a outros modelos aplicáveis. 
Devem ser indicados, caso existam, a calibração dos modelos de 
propagação bem como medidas de aferição no território português; 

2.2.1.3. Configurações e tipos de antenas utilizadas, incluindo os diagramas de 
radiação típicos; 

2.2.1.4. Dimensionamento da cobertura típica das estações de base para 
ambientes interiores e exteriores considerando, no mínimo, os meios 
Urbano, Suburbano e Rural para cada tipo de serviço. Deverão ser 
tidos em conta os requisitos de capacidade/tráfego por tipo de serviços 
e por utilizador; 

2.2.1.5. Número mínimo de estações de base que a entidade concorrente se 
propõe instalar e o calendário de entrada em funcionamento das 
mesmas no final do 1º, 3º, 5º e 15º anos a contar da data de emissão 
do título; 

2.2.1.6. Descrição sobre mapas de escala adequada (no mínimo 
correspondentes a 1:1’000’000) da evolução da cobertura em 
ambientes exteriores e interiores, pelo menos no final do 1º, 3º, 5º e 15º 
anos a contar da data de emissão do título, no qual conste a 
localização das estações de base; 

2.2.1.7. Listagem com as estações de base no final do 1º, 3º, 5º e 15º anos, 
indicando as coordenadas geográficas, potência radiada (p.i.r.e.), 
número de sectores, azimutes, tilt, altura das antenas (acima do solo), 
e potência de sinal piloto (caso aplicável). 
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2.2.2. Indicadores de cobertura 
 

As entidades concorrentes deverão assegurar os seguintes requisitos 
mínimos de cobertura, para o serviço de voz, de acordo com os seguintes 
prazos, contados da data de emissão do título de atribuição do direito de 
utilização de frequências: 

 
 20% da população nacional no fim do primeiro ano; 
 40% da população nacional no fim do terceiro ano;  
 60% da população nacional no fim do quinto ano;  
 90% da população nacional no fim do décimo quinto ano. 

 
Para o efeito, os concorrentes devem apresentar informação detalhada sobre 
a percentagem de população coberta (milhar de habitantes, tendo por base os 
resultados dos Censos 2001 do Instituto Nacional de Estatística)1) a atingir, 
seu faseamento e respectivos débitos de transmissão e serviços associados, 
distinguindo o final do 1º, 3º, 5º e 15º anos a contar da data de emissão do 
título. 
 
A não apresentação dos indicadores de cobertura de acordo com os referidos 
requisitos mínimos, constitui causa de exclusão da candidatura nos termos da 
alínea b) do n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento do Concurso Público. 

 
3. Gestão de Infra-estruturas 
 
3.1. Partilha de infra-estruturas 
 

Os concorrentes devem explicitar a sua política global de actuação ao nível da 
partilha de infra-estruturas da rede de acesso já em exploração, referindo 
nomeadamente: 

                                                           
1 Deverá ser explicitado o tipo de distribuição da população utilizada na área coberta 
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 Partilha de infra-estruturas em exploração – devem quantificar o 

número de sites e o tipo de infra-estruturas envolvidas face ao total de 
sites da rede (nos primeiros 5 anos a contar da data de emissão do 
título), e ainda indicar eventuais protocolos já acordados.  

 
3.1.1. Operacionalização – Em relação à partilha de infra-estruturas (incluindo 

componentes rádio ou não rádio) o concorrente deverá focar, 
nomeadamente, os aspectos de compatibilidade do seu sistema com 
outros sistemas, assim como os relativos à sua instalação e operação. 

 
3.2. Condições de disponibilização de infra-estruturas próprias 
 

Os concorrentes, caso se proponham partilhar com terceiros as suas infra-
estruturas de rede de acesso rádio com outros prestadores de serviços de 
comunicações electrónicas via rádio (nomeadamente os futuros prestadores de 
BWA), devem especificar as condições operacionais em que o farão, 
nomeadamente em termos de preços, prazos, e tipos de infra-estrutura 
envolvidas (incluindo os contentores), bem como a percentagem de sites e 
contentores onde essa partilha será possível. 

 
3.3. Medidas para minimizar o impacte ambiental 
 

Os concorrentes devem descrever outras medidas que pretendem adoptar com 
vista a minimizar o impacte no meio ambiente e, em especial, o impacto visual 
das instalações exteriores. 

 
3.4. Medidas para minimizar a exposição humana à radiação electromagnética 

 
Os concorrentes devem identificar os mecanismos que pretendem adoptar no 
âmbito da segurança e protecção contra os efeitos da exposição humana a 
radiações electromagnéticas. 
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Adicionalmente as entidades concorrentes deverão estimar os níveis de 
radiação a que estará sujeita a população, nas áreas de maior exposição. 

 

4. Segurança da rede 

 

4.1. As propostas deverão detalhar a forma como os concorrentes se propõem 

garantir a segurança das comunicações e dos sistemas de informação de 

suporte, incluindo as medidas organizacionais, estrutura de responsabilidades, 

procedimentos, documentação, auditorias e testes a adoptar neste âmbito. 

Deve ser feita referência às normas técnicas aplicáveis. 

 

4.2. As propostas deverão também detalhar os planos de segurança das 
instalações, designadamente para os centros de controlo e para as estações 
de base, abordando entre outros aspectos: controlo de acessos, controlo de 
condições ambientais de temperatura e humidade, intrusão, incêndios, fogos, 
inundações, tempestades, sismos, descargas electromagnéticas, falhas de 
alimentação de energia eléctrica, autonomia de energia, sistemas de 
alimentação de energia eléctrica de emergência, sistemas de alarmes e partilha 
de infra-estruturas. 

 
4.3. As propostas deverão ainda detalhar as medidas para garantir a protecção dos 

dados pessoais e da privacidade dos utilizadores, incluindo a inviolabilidade 
das comunicações e dos respectivos dados de tráfego. 
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5. Desempenho de Rede 
 

5.1  Parâmetros de Desempenho de Rede 
 

Os concorrentes devem especificar, e detalhar para cada bloco funcional, os 
parâmetros mínimos de Desempenho de Rede que se propõem explorar, entre 
outros, o grau de disponibilidade e o tempo médio entre falhas (Mean Time 
Between Failures), tendo em conta a redundância utilizada. 

 
5.2  Plano de supervisão e controlo da qualidade de serviço  
 

As entidades concorrentes devem descrever detalhadamente os métodos que 
pretendem utilizar para supervisionar e controlar a qualidade de serviço 
oferecida, tais como: 

 
5.2.1 Panóplia de indicadores e métodos de aferição do grau de satisfação 

dos utilizadores; 
5.2.2 Periodicidade das medições; 
5.2.3 Organização, qualificação e localização das equipas de Planeamento, 

Operação e Manutenção da rede; 
5.2.4 Estratégia de actuação a nível de Planeamento, Operação e 

Manutenção face ao comportamento da rede; 
5.2.5 Meios técnicos de apoio às equipas de Planeamento, Operação e 

Manutenção. 
 

6. Plano de interligação e interoperabilidade 
 

Deve ser detalhado o modo como os concorrentes se propõem assegurar, de 
forma coerente com o seu plano de desenvolvimento, o cumprimento dos 
requisitos próprios de uma oferta de rede aberta, garantindo a interligação com 
outras redes públicas e a interoperabilidade dos serviços especificando, 
nomeadamente, os seguintes aspectos:  
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6.1. Regime de interligação de redes e interoperabilidade de serviços (referindo em 
particular o regime de acesso a serviços de cartões virtuais e números não 
geográficos nas diversas gamas de numeração de outros operadores, incluindo 
as condições de remuneração das partes envolvidas), com indicação de 
eventuais constrangimentos e a sua adequada justificação; 

 
6.2. Descrição dos serviços de interligação a oferecer, incluindo as condições 

genéricas de oferta, nomeadamente preços da originação, terminação de 
chamadas e de facturação e cobrança por conta de outros operadores 
(nomeadamente para os serviços referidos em 6.1), e respectivas 
características técnicas e operacionais. 

 
7. Eficiência na gestão da numeração 
 

As propostas devem mencionar o modo como os concorrentes se propõem 
utilizar os recursos de numeração/endereçamento em geral e o Plano Nacional 
de Numeração em particular, fazendo referência, nomeadamente, às 
necessidades previstas em numeração do tipo E.164 e o modo de assegurar a 
sua eficiente gestão, indicando: 
 Eventual existência de pré-activação dos números nos terminais e 

respectivo peso (percentagem) no total de números cujos direitos de 
utilização são atribuídos pelo ICP-ANACOM; 

 Rácio (a permanecer ao longo da actividade) que se propõem assegurar 
entre o volume de números em utilização por clientes finais e o volume total 
de números cujos direitos lhes estão atribuídos em cada momento pelo 
ICP-ANACOM; 

 Tempos associados à reutilização de números desactivados após 
quarentena. 
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CAPÍTULO III 
PLANO ECONÓMICO – FINANCEIRO 

 
Pretendendo-se que os avaliadores possuam idêntico nível de informação sobre 
todas as candidaturas, os concorrentes devem apresentar um conjunto de 
informação fundamentada e detalhada respeitante ao plano económico-financeiro do 
projecto, tendo em consideração o período de 15 anos correspondente ao prazo do 
título habilitante. 
 
O plano económico-financeiro deve obedecer à estrutura indicada neste Caderno de 
Encargos, sem prejuízo da apresentação de informação adicional julgada necessária 
pelos seus promotores. 
 
Os dados estatísticos a utilizar, nomeadamente os relativos a população, território e 
habitação, devem ser os divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. 
 
A. Plano de Negócio 
 
1. Análise de mercado 
 
Os concorrentes devem apresentar o estudo de mercado que está na base de toda a 
avaliação económico-financeira, incluindo, nomeadamente, a metodologia utilizada e 
as fontes consultadas, e abordando os aspectos seguintes: 
 
1. 1. Caracterização da situação actual do mercado nacional 
 
Pretende-se que neste ponto seja analisado o mercado global dos serviços móveis, 
nas seguintes vertentes: 
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 1.1.1. Análise de aspectos quantitativos 
 
 Quantificação do mercado ao nível do número de utilizadores/assinantes e de 

tráfego/consumo associado, numa perspectiva geográfica, demográfica e 
económica, considerando a generalidade das ofertas disponíveis. 

 
1.1.2. Aspectos qualitativos 
 

 Análise qualitativa incidente, entre outros, sobre a segmentação do mercado. 
 
 1.1.3. Análise dos intervenientes do mercado 
  
 Análise dos actuais intervenientes no mercado, caracterizando-os no que diz 

respeito ao seu desempenho, identificando os seus pontos fortes e pontos 
fracos, focando, nomeadamente, ao nível da oferta, a eventual existência de 
produtos substitutos. 

 
 Análise das oportunidades e ameaças do mercado dos serviços móveis. 
 
1.2. Projecções de mercado 
 
Pretende-se que seja efectuada – em função dos cenários considerados e adaptada 
à realidade nacional – a análise da evolução do mercado global dos serviços móveis 
no período de avaliação do projecto, incluindo a evolução do número de 
utilizadores/assinantes e do tráfego/consumo médio associado. 
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1.3. Determinação do mercado alvo 
 
Deve ser apresentada a análise do mercado em que a empresa pretende actuar, 
contemplando: 
 
 1.3.1. Segmentos alvo 
  
 Especificação e caracterização de cada segmento alvo destinatário do projecto. 
  
 1.3.2. Quota de mercado a atingir  
   

 Apresentação, tendo em conta a realidade nacional, da quota-parte do total do 
mercado que o concorrente prevê alcançar, detalhada por segmento, e com 
indicação do faseamento.  

  
 Para efeitos deste item considerar o mercado dos serviços móveis. 

  
 1.3.3. Cenários de evolução 
 
 Apresentação de cenários de evolução para o mercado alvo, com indicação 

explícita dos pressupostos. 
 
 Indicação, para cada ano do projecto, do número e tipo de 

utilizadores/assinantes, de acordo com os segmentos alvo identificados e do 
tráfego/consumo médio gerado por utilizador/assinante, com discriminação por 
tipos de serviços. 

 
 
 
 
 
2. Estratégia Comercial 
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Os concorrentes devem apresentar descrição da estratégia e das políticas de 
marketing que pretendem implementar e respectivo faseamento, por segmento 
alvo incluindo: 

 
2.1. Oferta comercial 
 

Neste ponto deve ser apresentada a composição e condições da oferta 
comercial, abarcando: 

  
2.1.1. Ofertas a disponibilizar 
 

Os concorrentes devem detalhar e caracterizar os serviços/pacotes que se 
propõem disponibilizar e os moldes de fornecimento dos mesmos, devendo 
ser destacadas ofertas inovadoras relativamente ao que existe no mercado ou 
que reflictam as actuais tendências de convergência, proporcionando aos 
utilizadores novas opções de comunicações, informação, entretenimento e 
outras, por forma a satisfazer as necessidades dos potenciais clientes.  
 
Neste âmbito, devem ser enunciadas as características que poderão 
diferenciar a oferta proposta, face a outras já existentes, designadamente no 
que se refere a políticas de preços, de descontos e 
disponibilização/substituição de equipamentos. 
 
Caso aplicável, devem ainda ser referidas e detalhadas eventuais ofertas 
dirigidas a pessoas com deficiência e a pessoas com necessidades especiais 
em geral, incluindo clientes de baixos rendimentos, bem como o valor 
discriminado associado às referidas ofertas. 

 
 
 

2.1.2. Políticas de promoção da portabilidade do número 
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Os concorrentes devem explicitar o papel que lhe atribuem nas ofertas 

retalhistas (elemento base da comercialização ou complementar/a pedido). 

Devem igualmente apresentar estimativas dos preços de implementação da 

portabilidade a nível retalhista (com indicação da gratuitidade do serviço ou do 

respectivo valor, caso o serviço não seja gratuito). 

 
2.2. Canais de distribuição e serviços de apoio ao cliente 
 

Caracterização da rede de comercialização/distribuição própria ou alheia. 
 
Detalhe do sistema utilizado para a venda do serviço, incluindo o esquema de 
atendimento, de assistência pós-venda, facturação e o tratamento de 
reclamações. 
 
Indicação, caso aplicável, dos níveis de qualidade de serviço de apoio ao 
utilizador a implementar e dos meios a disponibilizar adequados e acessíveis 
às pessoas com necessidades especiais. 

 
2.3. Cronograma de actividades 
 

Apresentação das principais actividades a desenvolver, com realce para as que 
são críticas para a implementação do projecto. Para o efeito, devem ser 
consideradas, designadamente, as fases de projecto/instalação, 
integração/testes, arranque (operacionalização) e desenvolvimento, tendo por 
base a unidade de medida mensal para as duas (três) primeiras e anual para a 
última. 
 
Os concorrentes devem ainda indicar o prazo ou data prevista para o início da 
exploração comercial dos serviços. 
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2.4.  Factores críticos de sucesso 
 

Devem ser indicados os factores críticos de sucesso do plano de negócio, 
sendo valorizada a apresentação de análise fundamentada do potencial 
impacto dos mesmos. 

 
B.  Projecto Económico-Financeiro 
 

O Projecto Económico-Financeiro, elaborado em conformidade com a 
legislação em vigor, deve ser efectuado a 15 anos, considerando como unidade 
monetária o Euro (milhares). 
 
A análise deve focar a actividade da empresa concorrente associada ao 
objecto do presente concurso, demonstrando a viabilidade do negócio. 
 
Sem prejuízo, a actividade associada ao objecto do presente concurso deve 
ser devidamente contextualizada na actividade e estratégia global da empresa 
concorrente. 
 
Devem ser explicitados os pressupostos utilizados na elaboração do projecto 
económico-financeiro, anexando os mapas de detalhe necessários ao correcto 
entendimento de toda a informação apresentada. 
 
Será valorizada a apresentação de análises de sensibilidade, fundamentadas, 
combinando os diversos parâmetros críticos do projecto. 
    
A estrutura do projecto de contemplar os pontos seguintes: 

 
 
 
 
1. Plano de Investimento 
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Os concorrentes devem quantificar e apresentar o investimento que pretendem 
realizar no período de análise, discriminando, nomeadamente, quando aplicável, 
o relativo a Estações de Base, Centros de Controlo, Meios de Transmissão, 
Sistemas adequados à Intercepção legal das Comunicações, Aparelhagem de 
Medida, Sistemas de facturação e de gestão de clientes Equipamentos 
terminais, Formação, Investigação e desenvolvimento. 
 
Devem ser considerados os reinvestimentos decorrentes do final de vida útil dos 
equipamentos no decurso do período em causa.  
 
Caso os concorrentes pretendam recorrer a terceiros para assegurar o conjunto 
de funções, inerentes aos meios anteriormente referidos, ou parte das mesmas, 
deverão, consoante for o caso, especificar na resposta ao ponto 3 desta secção, 
os custos de exploração respectivos, em substituição dos custos de 
investimento. 

 
2. Plano de Receitas 
 

Os concorrentes devem apresentar a evolução das receitas anuais, 
considerando os segmentos de mercado e a estratégia comercial que definirem, 
bem como, caso aplicável, as decorrentes da oferta de acesso à sua rede móvel 
por parte de MVNO. 

 
3. Plano de Custos de Exploração 
 

Os concorrentes devem especificar de forma detalhada os custos de exploração 
e respectiva evolução, para a totalidade do projecto, destacando as suas 
principais rubricas, designadamente: 

 
• Utilização do espectro radioeléctrico; 
• Fornecimento de serviços externos; 
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• Amortizações, que devem reflectir o tempo de vida médio de cada 
equipamento, ou conjunto de equipamentos, dos imóveis e respectiva taxa 
de amortização; 

• Custos com pessoal, com indicação do número médio de efectivos por 
ano; 

• Custos financeiros. 
 
4. Demonstração de resultados previsional 
 
5. Demonstração dos fluxos de caixa 
 

Deve ser detalhado o Plano de Financiamento do projecto, explicitando, 
nomeadamente, os regimes de empréstimo (montantes, prazos, modalidades de 
juros). 

 
6. Balanços previsionais 
 
7. Avaliação do projecto 
 

Os concorrentes devem demonstrar a viabilidade do projecto, apresentando os 
seguintes elementos: 

 
7.1. Valor Actualizado Líquido (VAL) 
 

Deve ser indicada a taxa de actualização utilizada e os pressupostos que a 
determinaram. 

 
7.2. Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) 
 
7.3. Período de recuperação do capital (“pay back” actualizado) 

 
CAPÍTULO IV 
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OFERTA GROSSISTA DE ACESSO À REDE MÓVEL DO CANDIDATO 

 

Para efeitos do disposto no artigo 14.º do Regulamento do Concurso e do presente 

Caderno de Encargos, a oferta de acesso à rede móvel para MVNOs deve ser 

entendida como a possibilidade de operadores móveis virtuais (MVNO) que não 

possuem direitos de utilização de frequências nem infra-estruturas próprias 

associadas à rede de acesso rádio, se suportarem nos meios rádio fornecidos pelo 

operador concorrente, de forma a conceberem e colocarem no mercado ofertas 

retalhistas próprias, tendo a liberdade de as diferenciar das ofertas do candidato na 

rede do qual se suportam, e de forma a permitir que essas entidades tenham 

clientes directos, e sejam responsáveis exclusivos pela relação com os utilizadores 

finais. 

As propostas devem detalhar os pressupostos básicos das ofertas disponibilizadas 

em conformidade com o referido no presente Caderno de Encargos devendo, 

nomeadamente contemplar: 

 Modelos de MVNOs disponibilizados e respectiva evolução (incluindo 

informação sobre titularidade e activação de cartões SIM, em regime de pré-

pago e de pós-pago, controlo de créditos, tarifação on-line, gestão de cartões 

e numeração e sobre a possibilidade de transição de um para outro modelo); 

 Serviços disponibilizados nos vários modelos (incluindo informação detalhada 

sobre os serviços de rede e outros serviços prestados a solicitação do MVNO 

em regime de outsourcing tais como serviços de billing e de apoio ao cliente, 

serviços de implementação de alterações tarifárias, serviços de apoio técnico, 

gestão da portabilidade, gestão da interligação e do roaming); 



 

 31

 Condições técnicas de acesso à rede, nomeadamente em termos de 

prioridades de acesso à mesma dos terminais do MVNO; 

 Informação sobre os níveis de qualidade associados à oferta dos serviços de 

rede e dos demais serviços disponibilizados em regime de outsourcing por 

referência ao fornecimento dos mesmos serviços a si próprio e com indicação, 

em particular, do prazo de implementação de alterações tarifárias solicitadas 

pelo MVNO; 

 Condições de remuneração do acesso à rede e pressupostos de cálculo 

(incluindo informação detalhada e fundamentada sobre os valores das 

margens dos preços grossistas do acesso à rede face aos preços retalhistas); 

 Existência de condições de exclusividade do fornecimento do acesso à rede 

ao MVNO (incluindo informação sobre prazos, se aplicável); 

 A duração máxima admitida para os contratos a assumir neste domínio e 

informação sobre o prazo de disponibilização do acesso após a assinatura 

dos mesmos, incluindo também o período (por referência à duração total dos 

contratos) a partir do qual é possível ao MVNO rescindir os contratos sem 

quaisquer penalizações. 



 

 32

CAPÍTULO V 

DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

A transição para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, 

através da aplicação de medidas e a implementação de projectos no domínio da 

sociedade da informação e da I&D, tendentes à aceleração do processo de reforma 

estrutural e ao fomento da competitividade e da inovação, quer através do 

investimento nas pessoas e no combate à exclusão social, quer através da 

sustentabilidade das actuais perspectivas económicas, obriga a adopção de novas 

estruturas e interacções. 

 

A sociedade da informação e do conhecimento enquanto oportunidade para 

reinventar a organização do Estado, orientando-o para os cidadãos e para o reforço 

da competitividade económica, com destaque para o sector das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC), carece do envolvimento de toda a sociedade, e 

das empresas em particular, consciencializando-se a importância do investimento e 

da utilização das TIC também como garantia de competitividade no mercado 

nacional e internacional. 

 

Para o efeito a generalização do acesso e uso das TIC pelas populações, 

nomeadamente do computador e da Internet é, inegavelmente, uma condição básica 

para a construção e desenvolvimento deste desiderato, através:  

 

- Da qualificação dos cidadãos de molde a poderem procurar os serviços de 

comunicações electrónicas e usufruir da sociedade de informação; 

- Da criação de serviços competitivos, caracterizados por uma oferta a preços 

razoáveis, estimulantes da procura; 
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- Da valorização dos investimentos em conteúdos e serviços que maximizem o 

valor acrescentado pelos vários sectores económicos; 

- Da integração dos projectos na concretização das politicas de desenvolvimento; 

- Da sua contribuição para a optimização dos processos produtivos e na eficácia 

dos factores de produção (capital, trabalho, informação, conhecimento e outros); 

- Do seu contributo para a motivação dos trabalhadores e do correspectivo 

reconhecimento dos seus conhecimentos e competências no aumento da 

produtividade. 

 

Assim, por forma a dar corpo ao contributo que o titular do direito de utilização de 

frequências para a oferta do serviço móvel terrestre na faixa dos 450-470 MHz se 

compromete a oferecer para o desenvolvimento da sociedade de informação, devem 

os concorrentes apresentar: 

 

1. Proposta devidamente fundamentada onde se identifiquem discriminadamente 

os projectos propostos que tenham como objectivo os pressupostos supra 

referidos, nomeadamente o de contribuir para uma sociedade de informação 

sustentável que alavanque o desenvolvimento tecnológico e económico e que, 

simultaneamente, respeitem e fortaleçam o equilíbrio social, cultural e ambiental; 

 

2. Os projectos, a serem prosseguidos em território nacional, devem ser 

perfeitamente enquadrados, quantificáveis financeiramente, especificando o total 

afecto e, por cada um deles, os investimentos realizados anualmente, os 

destinatários, os prazos e taxa de execução. Caso o concorrente entenda alocar 

recursos financeiros a projectos já existentes ou em desenvolvimento pelo 

Governo ou entidades públicas, com especial incidência no desenvolvimento das 

politicas de acessibilidade, devem estes ser perfeitamente identificados e 

caracterizados, bem como especificados os montantes e a taxa de execução 
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dos mesmos, não podendo na sua totalidade representar mais do 50% da 

totalidade do valor a que se comete ao abrigo das contrapartidas para a 

Sociedade de Informação;  

 

3. Os projectos devem ser prosseguidos pela entidade habilitada pelo presente 

concurso ou, sendo desenvolvidas por entidades terceiras, sob a 

responsabilidade da primeira a quem cabe a responsabilidade última da sua 

execução, salvo com as devidas adaptações o previsto no número anterior; 

 

4.  As taxas de execução dos projectos não devem ser inferiores nos primeiros 

cinco anos, a contar do primeiro ano de atribuição do título habilitante, a 15% 

anuais; 

 

5. Os projectos e o financiamento que lhe for consagrado devem ser auditáveis a 

todo o tempo pelo ICP-ANACOM, ou por entidade por este mandatada, para o 

efeito; 

 

6. Após os primeiros 5 anos, caso se verifique alteração de circunstâncias que 

justificadamente possam consubstanciar a revisão dos projectos, a entidade que 

acompanhará a sua execução, apreciará as novas propostas, não podendo 

estas implicar qualquer alteração dos valores totais e parciais afectos a titulo de 

contrapartidas para a Sociedade de Informação. A decisão dessa entidade é 

vinculativa para o operador habilitado. 

 

 

 

7. São condições de aceitabilidade, os investimentos consubstanciados em 

despesas, que sirvam os propósitos enunciados e que não resultem 
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directamente das que sejam passíveis de ser imputadas aos custos de 

operação, incluindo nestas as de promoção, divulgação e implementação, da 

actividade para que o operador foi habilitado, por via do presente concurso. 

 

Lisboa, 30 de Julho de 2008. 
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