
  
 

DECISÃO 

Relativa à prorrogação do prazo da consulta pública sobre a disponibilização 

de espectro na faixa de frequência dos 26 GHz 

 

1. Por decisão de 10.12.2021, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) aprovou o lançamento de uma consulta pública sobre a 

disponibilização de espectro na faixa de frequência dos 26 GHz, nos termos previstos no 

artigo 9.º, n.º 2, alínea h), e do artigo 26.º, n.º 1, alínea q), dos Estatutos da ANACOM, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, tendo sido fixado o dia 

31.01.2022 como data-limite para os interessados se manifestarem1. 

2. A referida consulta pública foi lançada no sítio institucional da ANACOM na Internet em 

13.12.2021. 

3. Na sequência de comunicação de 04.01.2022 da NOS Comunicações, S.A., através da 

qual requereu a prorrogação do prazo de resposta à referida consulta pública por um 

período adicional de 15 dias úteis, o Conselho de Administração da ANACOM decidiu 

prorrogar o referido prazo por mais 15 dias úteis, fixando assim como nova data-limite o 

dia 21.02.20222. 

4. Por comunicação de 14.02.2022, a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

(“Vodafone”), vem requerer à ANACOM nova prorrogação do prazo de resposta à referida 

consulta pública, desta feita por um período adicional de 10 dias úteis, alegando, em 

síntese, que: 

a. “pelas 21h00 do passado dia 7 de fevereiro de 2022 a Vodafone foi alvo de um 

ciberataque sem precedentes, dirigido à sua rede, com o objetivo de causar danos 

e perturbações ao seu funcionamento, tornar inoperacionais todos os seus serviços 

e dificultar a recuperação dos mesmos.”; 

 

                                                            
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1712070.  
2 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1713942.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1712070
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1713942


  
 

b. “Uma parte muito significativa dos recursos humanos e técnicos afetos à elaboração 

da pronúncia da Vodafone sobre a consulta pública em apreço estiveram assim 

indisponíveis […]”; 

c. “As circunstâncias absolutamente excecionais, imprevisíveis e críticas, acima 

descritas justificam amplamente uma nova prorrogação do prazo de resposta à 

consulta pública, sendo que tal prorrogação, no entender da Vodafone, não causará 

qualquer perturbação ao bom andamento do processo.”. 

5. Analisados os argumentos apresentados pela Vodafone e tendo em conta: 

(a) a importância dos contributos de todos os intervenientes no mercado (fabricantes, 

operadores, entidades privadas e públicas, utilizadores e outros) sobre a 

disponibilização de espectro na faixa dos 26 GHz, para futuras tomadas de decisão 

sobre o assunto; 

(b) que a prorrogação do prazo da consulta pública permitirá à Vodafone e às demais 

entidades, eventuais interessadas na disponibilização de espectro na faixa dos 26 

GHz, apresentar um contributo mais completo e detalhado;  

admite-se que a prorrogação do prazo ora em questão não prejudicará em demasia a 

análise em curso relativa à eventual disponibilização de espectro da faixa dos 26 GHz. 

6. Assim, face ao exposto, o Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo da alínea 

q) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

39/2015, de 16 de março, delibera:  

a) prorrogar o prazo da consulta pública sobre a disponibilização de espectro na faixa de 

frequência dos 26 GHz por mais 10 dias úteis, fixando assim como nova data-limite o 

dia 07.03.2022;  

b) determinar a adequada divulgação do novo termo do prazo da consulta no sítio da 

ANACOM na Internet. 

c) Notificar a VODAFONE da presente Decisão. 

Lisboa, 15 de fevereiro de 2022. 


