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Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro 

Regulamento do Leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências 

Esclarecimentos  

Nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro, são 

divulgados o teor dos pedidos e dos esclarecimentos prestados, tendo sido ocultada a 

informação necessária para assegurar, designadamente a confidencialidade da identidade 

dos requerentes e de potenciais estratégias de licitação. 

PEDIDO VI. 

A. DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. Da alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento, resulta que ao Conselho de 

Administração da ANACOM compete “Suspender, designadamente por motivos de força 

maior, o leilão ou apenas uma ronda de licitações em curso e decidir sobre o resultado das 

licitações apresentadas até ao momento da sua suspensão.”. 

1.1. Neste contexto, muito agradecemos que V. Exa. nos esclareça qual o sentido e alcance 

da palavra “designadamente” na disposição acima transcrita. 

Resposta: A suspensão a que se refere a alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 

pode ocorrer em resultado da verificação de motivos de força maior, bem como de outras 

circunstâncias, necessariamente de natureza excecional, cabendo ao Conselho de 

Administração da ANACOM avaliar e decidir de forma casuística, devidamente 

fundamentada e comunicada aos licitantes. 

B. FASE DE QUALIFICAÇÃO  

II. O artigo 10.º do Regulamento refere a necessidade de os candidatos prestarem uma 

caução para garantia do vínculo assumido com a apresentação das candidaturas e das 

obrigações inerentes a todo o procedimento do leilão”. Ao longo do texto do Regulamento 

são mencionadas algumas situações em que a caução prestada se considera perdida a favor 

da ANACOM (cfr. n.º 3 do artigo 20.º, n.º 3 do artigo 24.º, n.º 5 do artigo 29.º, n.º 5 do artigo 

30.º e n.º 5 do artigo 37.º, todos, do Regulamento).  

2.1. Neste contexto, muito agradecemos que V. Exa. nos esclareça se a eventual decisão de 
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um candidato de não comparecer em leilão depois da submissão da respetiva 

candidatura, devidamente notificada à ANACOM, dará lugar à libertação da caução ou 

se, pelo contrário, o valor da mesma se considera perdido a favor da ANACOM. 

Resposta: No termo da fase de qualificação, prevista nos artigos 9.º a 15.º do 

Regulamento, a ANACOM decide sobre a admissão ou exclusão das candidaturas e 

determina quais as entidades habilitadas a participar nas fases subsequentes do leilão e 

que, como tal, adquirem a qualidade de licitantes. 

De acordo com o previsto no Regulamento, os licitantes devem, quer na ronda inicial da 

fase de licitação para novos entrantes, quer na ronda inicial da fase de licitação principal, 

consoante o que for aplicável, submeter licitações por um determinado montante de 

licitação (vide alíneas f) e j) do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 20.º e n.º 2 do artigo 29.º do 

Regulamento), sob pena de ser determinada a perda da caução prestada nos termos do 

artigo 10.º do Regulamento. 

C. FASE DE ATRIBUIÇÃO  

III. Ao longo do texto do Regulamento é utilizada por diversas vezes a expressão “ato 

atributivo” (e.g. n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento). Importa, assim, colocar a V. Exa. as 

seguintes questões:  

3.1. Em que consiste o “ato atributivo”? 

Resposta: O “ato atributivo” consubstancia o ato administrativo de atribuição aos licitantes 

vencedores dos correspondentes direitos de utilização de frequências. 

3.2. O “ato atributivo” ocorre em momento anterior à emissão dos títulos? 

Resposta: Sim. 

D. CONDIÇÕES ASSOCIADAS AOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS  

IV. Relativamente às obrigações de desenvolvimento de rede, estipuladas no 

Regulamento, importa colocar a V. Exa. as seguintes questões:  

4.1. Sempre que qualquer uma das entidades, a que se refere a alínea e) do n.º 3 do artigo 

43.º do Regulamento, solicitar a um determinado operador1 a instalação de estações de base 

                                                           
1 Titular de direitos de utilização de frequências referidos no n.º 1 do artigo 43.º do Regulamento.  
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macro ou “outdoor small cells” e este dê cumprimento às obrigações a que se refere o n.º 3 

da referida disposição, tal atuação desonerará os demais titulares de direitos de utilização 

de frequências referidos no n.º 1 do artigo 43.º do Regulamento? 

Resposta: Não. Porém, nos termos do disposto do n.º 4 do artigo 43.º do Regulamento, 

releva-se que a obrigação de instalação de estações a que se referem o n.º 3 pode ser 

cumprida através de estações próprias, partilhadas ou de terceiros com recurso a ofertas 

grossistas. 

4.1.1. Caso a resposta não seja afirmativa, muito agradecemos que V. Exa. nos esclareça 

como será concretizado por parte dos restantes operadores o cumprimento da obrigação a 

que se refere a alínea e) do n.º 3 do artigo 43.º do Regulamento?  

Resposta: Qualquer das entidades indicadas no n.º 3 do artigo 43.º do Regulamento pode 

dirigir um pedido de instalação de estações a vários operadores. 

4.2. Adicionalmente, importa questionar V. Exa. se, no caso de existir partilha de 

infraestruturas entre operadores2, em particular quanto a estações de base a instalar, o 

cumprimento das obrigações a que se refere o n.º 3 do artigo 43.º do Regulamento, por parte 

de um dos operadores desobrigará os restantes operadores que partilhem a estação.  

Resposta: Vide resposta à questão 4.1., salientando-se, contudo, que, nos termos do 

disposto no n.º 5 de mesmo artigo, são apenas contabilizadas as estações de base próprias 

instaladas pelos titulares de direitos de utilização de frequências, incluindo as instaladas ao 

abrigo do disposto no n.º 3, para o cumprimento da obrigação prevista no n.º 1. 

V. Relativamente às obrigações de acesso à rede, estipuladas no Regulamento, importa 

colocar a V. Exa. as seguintes questões:  

5.1. Do n.º 8 do artigo 45.º do Regulamento resulta que “As entidades beneficiárias da 

obrigação de acesso prevista na alínea b) do n.º 5 que celebrem um acordo de itinerância 

(roaming), ficam sujeitas a uma obrigação de cobertura móvel de 25% e de 50% da 

população nacional, mediante a utilização das frequências que lhe foram consignadas, 

respetivamente no prazo de 3 e de 6 anos a contar da celebração do referido acordo.”. 

5.1.1. De que forma o regulador avaliará o cumprimento das obrigações por parte das 

entidades beneficiárias supra referidas?  

                                                           
2 Titular de direitos de utilização de frequências referidos no n.º 1 do artigo 43.º do Regulamento.  
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Resposta: Nos termos do disposto do n.º 19 do artigo 45.º do Regulamento, a ANACOM 

fixará, em decisão autónoma, o procedimento de verificação do cumprimento da obrigação 

constante do n.º 8. 

5.1.2. Caso as entidades beneficiárias supra referidas não cumpram as obrigações de 

cobertura em apreço, quais as consequências que daí advirão para as mesmas?  

Resposta: A verificação e o eventual sancionamento do incumprimento de uma qualquer 

condição associada a um DUF estão sujeitos ao regime da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, designadamente ao disposto no seu artigo 110.º. 

5.1.2.1. Neste contexto, o operador com o qual a entidade incumpridora estabeleceu o acordo 

de roaming nacional continuará obrigado a prestar serviços no âmbito desse acordo? 

Resposta: Sim. 

5.1.3. As obrigações de cobertura referidas no n.º 8 do artigo 45.º do Regulamento, apenas 

impendem sobre os operadores que solicitem a celebração de um acordo de roaming 

nacional?  

Resposta: As obrigações em questão impendem sobre as entidades beneficiárias que 

celebrem um acordo de itinerância (roaming) nacional, tal como previsto no disposto do n.º 8 

do artigo 45.º do Regulamento. 

5.2. No caso de um operador que cumpra os requisitos previstos nos na alínea b) do n.º 

5 do artigo 45.º do Regulamento solicitar a um operador o acesso à sua rede mediante um 

acordo de itinerância (roaming) nacional e este lho conceder, tal atuação desonerará os 

demais titulares de direitos de utilização de frequências referidos no n.º 1 do artigo 45.º do 

Regulamento? Ou poderão as entidades beneficiárias do direito de acesso celebrar acordos 

de itinerância (roaming) nacional com mais do que um operador? 

Resposta: Se um operador conceder o acesso à sua rede mediante um acordo de itinerância 

(roaming) nacional, tal não desonera os restantes operadores da obrigação prevista na alínea 

b) do n.º 5 do artigo 45.º do Regulamento. Confirma-se o entendimento relativamente à 

segunda questão. 

5.3. Caso um operador adquira espectro apenas na faixa dos 3,6 GHz, [nas categorias H. 

e I (espectro sujeito a restrições até ao ano de 2025)]1 e solicite a celebração de um acordo 

de roaming nacional, como se aplicarão as obrigações de cobertura mencionadas no n.º 8 
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do artigo 45.º do Regulamento assumindo que, à partida, as referidas obrigações não 

poderão ser cumpridas nos prazos indicados (cfr. alínea b) do n.º 7 do artigo 45.º do 

Regulamento)? 

(1) aditamento recebido no dia 17 de novembro de 2020 às 10:36. 

Resposta: Cabe ao beneficiário assegurar o cumprimento das obrigações de cobertura 

previstas no n.º 8 do artigo 45.º do Regulamento. 

5.4. Como se concretizam as obrigações de cobertura previstas no n.º 8 do artigo 45.º do 

Regulamento, nomeadamente, na eventualidade de um operador adicionar espectro 

adquirido noutras faixas ao espectro adquirido na faixa dos 3,6 GHz (<50 MHz)? 

Resposta: Nos termos do disposto do n.º 8 do artigo 45.º do Regulamento, as obrigações 

previstas neste número podem ser cumpridas mediante a utilização das frequências que lhe 

foram consignadas. 

5.4.1. Os prazos para as demais obrigações deslizam para acomodar as restrições na faixa 

dos 3,6 GHz? 

Resposta: No caso dos titulares dos direitos de utilização de frequências na faixa dos 3,6 

GHz sujeitos a restrições, as obrigações previstas no n.º 1 do artigo 45.º do Regulamento 

entram em vigor na data de notificação, pela ANACOM, do termo dessas restrições. 

5.5. Do n.º 8 do artigo 45.º do Regulamento resulta que as obrigações de cobertura de 25% 

e 50% da população devem ser cumpridas “ (…) mediante a utilização das frequências que 

lhe foram consignadas (…)”.  

5.5.1. É nosso entendimento que o beneficiário das obrigações de acesso que detenham um 

acordo de itinerância (roaming) nacional não poderá celebrar acordos deste tipo para cumprir 

as suas obrigações de cobertura. 

5.5.1.1. Muito agradecemos que V. Exa confirme se o nosso entendimento se encontra 

correcto. 

Resposta: Confirma-se o entendimento. Esta obrigação deverá ser cumprida mediante a 

utilização das frequências que foram consignadas ao beneficiário da obrigação prevista na 

alínea b) do n.º 5 do artigo 45.º do Regulamento. 

5.5.2. É nosso entendimento que o beneficiário das obrigações de acesso que detenham um 
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acordo de itinerância (roaming) nacional terá de utilizar única e exclusivamente as 

frequências que lhe foram atribuídas através do presente leilão para cumprimento das 

respetivas obrigações de cobertura. Nesta medida, entendemos que o beneficiário das 

beneficiário das obrigações de acesso que detenham um acordo de itinerância (roaming) 

nacional não poderá recorrer a outras frequências, nomeadamente, a espectro que lhe venha 

a ser transmitido nos termos do artigo 47.º do Regulamento. 

5.5.2.1. Muito agradecemos que V. Exa confirme se o nosso entendimento se encontra 

correcto. 

Resposta: Não se confirma o entendimento.  

5.5.3. Ainda no que respeita às obrigações de cobertura estabelecidas no n.º 8 do artigo 45.º 

do Regulamento - que impendem sobre as entidades beneficiárias de obrigações de acesso 

que celebrem um acordo de itinerância (roaming) nacional - afigura-se necessário esclarecer 

se duas entidades pertencentes ao mesmo grupo empresarial (ainda que entre ambas não 

existam relações, diretas ou indiretas, de domínio ou de influência significativa, aferidas nos 

termos do Código dos Valores Mobiliários), serão consideradas individualmente ou em 

conjunto para efeitos de aplicação das mencionadas obrigações de cobertura. 

Resposta: As obrigações de cobertura são condições associadas aos DUF individualmente 

considerados, recaindo sobre os respetivos titulares, também eles individualmente 

considerados. 

5.6. Do n.º 1 do artigo 47.º do Regulamento resulta que o espectro consignado em leilão é 

transmissível ao fim de 2 anos. Não obstante, importa questionar:  

5.6.1. O que acontece às obrigações de acesso e às obrigações de cobertura aplicáveis aos 

beneficiários das obrigações de acesso que detenham um acordo de itinerância (roaming) 

nacional, antes do termo do terceiro ou do sexto ano após a celebração do acordo de roaming 

nacional (anos em que um beneficiário das obrigações de acesso terá que ter coberto 25% 

e 50% da população com o espectro que lhe está consignado)? 

Resposta: No que respeita às obrigações de acesso, nota-se que, nos termos do n.º 10 do 

artigo 34.º da Lei da Comunicações Eletrónicas, as condições associadas aos direitos de 

utilização de frequências mantêm-se aplicáveis após a transmissão ou a locação dos 

referidos direitos, salvo decisão da ANACOM, sem prejuízo do disposto no n.º 14 do artigo 

45.º do Regulamento. 
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As obrigações de cobertura fixadas ao abrigo do n.º 8 do artigo 45.º do Regulamento são 

impostas a entidades que, à data de entrada em vigor do Regulamento não detenham direitos 

de utilização de frequências nas faixas designadas para serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres e que, no termo do leilão, passem a deter direitos de utilização de 

frequências, e que celebrem um acordo de roaming ao abrigo do referido artigo 45.º do 

Regulamento.  

5.6.2. E o que acontece caso este beneficiário das obrigações de acesso que detenha um 

acordo de itinerância (roaming) nacional tiver transmitido o espectro consignado a um 

operador sem aquelas obrigações? 

Resposta: Vide resposta anterior. 

PEDIDO VII. 

1º A admissibilidade nesta fase de qualificação depende de algum CAE específico que a 

empresa tenha de ter ou qualquer empresa pode concorrer? 

Resposta: Não (vide artigo 9.º do Regulamento do Leilão). 

2º Existe a possibilidade da emissão da garantia bancária de, por exemplo, 800.000€ ser 

emitida por parcelas? Por exemplo, ser três garantias de 200.000€ emitida por o banco BPI, 

300.000€ emitida por o novo banco e 300.000€ emitida pela caixa geral de depósitos? 

Resposta: Não resulta claro da questão se a garantia bancária a que mesma se refere se 

prende com a caução a que se referem os artigos 10.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1, alínea d), ou com 

a caução prevista nos n.os 10 e 11 do artigo 38.º, todos do Regulamento do Leilão. 

No primeiro caso, está em causa uma «garantia do vínculo assumido com a apresentação 

das candidaturas e das obrigações inerentes a todo o procedimento do leilão» (artigo 10.º, 

n.º 1 do Regulamento). 

No segundo caso, a caução destina-se a garantir o pagamento de 50% do preço dos direitos 

de utilização de frequências atribuídos aos licitantes vencedores durante um período de 7 

anos, sendo libertada parcialmente e em cada ano pela ANACOM, em função dos 

pagamentos efetuados, nos termos dos n.os 4, 5, 6 e 9 do Regulamento, mediante a 

apresentação de comprovativo da efetivação do depósito (vide artigo 38.º, n.º 11 do 

Regulamento). 
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Em conformidade, admite-se a apresentação de várias garantias bancárias ou seguros-

caução emitidas por diferentes instituições, para efeitos do disposto no artigo 10.º, n.º 1, 

alínea a), do Regulamento, com um valor mínimo de 800 mil euros e em múltiplos desse 

valor. Contudo, para efeitos do disposto no artigo 10.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento, só 

pode ser apresentada uma única caução de 15 milhões de euros, dado que esta “garante o 

número máximo dos pontos de elegibilidade que podem ser utilizados em ambas as fases 

de licitação”. 

No que se refere ao artigo 38.º, n.os 10 e 11 do Regulamento, não se admite a apresentação 

de várias garantias bancárias ou seguros-caução emitidas por diferentes instituições. 

3º Qual é a data limite para entrega desta candidatura? 

Resposta: A apresentação de candidaturas deve ocorrer até 27 de novembro de 2020, nos 

termos do n.º 4 do artigo 13.º do Regulamento. 

4º Segundo o regulamento do leilão, ao se concorrer ao lote do 3,6 GHz e o concorrente 

ganhar o mesmo, as operadoras atuais ficam obrigadas a roaming nacional, com o ganhador 

do lote só na frequência dos 3,6 GHz, ou em todas as frequências que se encontram no 

concurso desde os 0,7 GHz até 3,6 GHz? 

Resposta: Nos termos do n.º 1 do artigo 45.º do Regulamento, os titulares de direitos de 

utilização de frequências que, no termo do leilão, passem a deter 2 x 10 MHz na faixa dos 

700 MHz ou no mínimo 50 MHz na faixa dos 3,6 GHz e que à data de entrada em vigor do 

presente Regulamento detenham direitos de utilização de frequências (DUF) em faixas 

designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, ficam obrigados a permitir 

o acesso às suas redes em condições não discriminatórias, em todas as faixas em que 

detenham DUF no termo do leilão. 

PEDIDO VIII. 

1. Artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento  

O artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento determina que “[o]s direitos de utilização de frequências 

atribuídos no âmbito deste leilão destinam-se à prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres acessíveis ao público, mediante a utilização de qualquer tecnologia, 

sem prejuízo do cumprimento das obrigações identificadas no Regulamento das 

Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações (UIT) e do Quadro 

Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF)” (negrito nosso).  
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Face ao exposto acima, solicita-se o seguinte esclarecimento:  

1.1 Atento o disposto na referida disposição, pretende saber-se de que forma será possível 

satisfazer a procura pelo fornecimento de redes privadas 5G (por exemplo, para complexos 

industriais).     

Resposta: A prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao 

público envolve a oferta de serviços a qualquer pessoa, singular ou coletiva, que os solicite, 

para fins pessoais ou profissionais (segmentos comummente conhecidos como “residencial” 

e “empresarial”), incluindo os serviços que visem a satisfação de necessidades de 

comunicação específicas de grupos fechados de utilizadores/redes privativas. 

2. Artigos 15.º, n.º 7, e 24.º, n.º 4 do Regulamento   

Nos termos do Regulamento, haverá, em primeiro lugar, uma fase de licitação para novos 

entrantes e, consequentemente, uma fase de licitação principal.  

A este respeito, não resulta claro do Regulamento qual a data de referência para o início da 

fase de licitação principal no caso de haver licitação para novos entrantes.  

Com efeito, o artigo 15.º, n.º 7, do Regulamento dispõe que “verificando-se a ausência de 

candidatos para a fase de licitação para novos entrantes, o Conselho de Administração da 

ANACOM notifica imediatamente os candidatos, por protocolo ou por via eletrónica, da data 

de início da fase de licitação principal, a qual não se realiza antes do sétimo dia seguinte ao 

da notificação”.   

Por sua vez, o artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento estabelece que “o Conselho de 

Administração da ANACOM notifica, por protocolo ou por correio eletrónico, cada licitante  

qualificado para a fase de licitação principal, da seguinte informação: a) Data de início desta 

fase; b) Lotes que não foram adquiridos na fase de licitação para novos entrantes; c) Número 

de pontos de elegibilidade utilizáveis na fase de licitação principal”.   

Face ao exposto acima, solicitam-se os seguintes esclarecimentos:  

2.1 Pretende saber-se se é correto o entendimento de que, no caso de ter havido lugar à fase 

de licitação para novos entrantes, a data de início da fase de licitação principal não poderá 

ser fixada antes do sétimo dia seguinte ao da notificação do Conselho de Administração da 

ANACOM prevista no artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento.  
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Resposta: Não se confirma o entendimento. Nos termos do n.º 4 do artigo 24.º do 

Regulamento a notificação será efetuada com a antecedência adequada face ao início da 

licitação. 

2.2 Em caso de resposta negativa à questão anterior (2.1), pretende saber-se qual será a 

antecedência mínima que deverá ser respeitada pelo Conselho de Administração da 

ANACOM no envio da notificação prevista no artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento relativamente 

ao início da fase de licitação principal.  

Resposta: Vide resposta à questão anterior. 

3. Artigos 15.º e 25.º do Regulamento   

O artigo 15.º, n.º 5, alínea b), dispõe que, no caso de admissão das candidaturas, o Conselho 

de Administração da ANACOM notifica os candidatos admitidos, designadamente, das 

“condições de acesso à plataforma eletrónica e de utilização do meio alternativo, referidas 

nos n.ºs 3 e 4 do artigo 17.º e nos n.ºs 3 e 4 do artigo 25.º, incluindo data, hora e local para 

realização de ação de formação presencial sobre a utilização da plataforma eletrónica ou, 

caso esta se realize remotamente, a hiperligação para acesso à formação”.  

Por seu turno, o artigo 25.º, n.º 4, do Regulamento determina que “no caso de ocorrer um 

problema técnico com o funcionamento da plataforma eletrónica que inviabilize a 

continuidade do processo de licitação por essa via, é possível a utilização de um meio 

alternativo de comunicação, que assegure o cumprimento das regras estabelecidas no 

presente Regulamento”. E o número seguinte do referido artigo estabelece que “O meio 

alternativo referido no número anterior envolve a utilização de uma comunicação telefónica, 

devendo o licitante fornecer a informação de autenticação que lhe for solicitada, de acordo 

com os procedimentos estabelecidos na notificação prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 

15.º”  

Face ao exposto, solicitam-se os seguintes esclarecimentos:  

3.1 Em face de tudo quanto antecede, pretende saber-se se as condições de acesso à 

plataforma e ao meio alternativo serão partilhadas com o(s) licitante(s) antes ou durante a 

ação de formação sobre a plataforma e o funcionamento da mesma.  

Resposta: Nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento, a ANACOM 

notifica os candidatos admitidos quanto às condições de acesso à plataforma eletrónica e de 
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utilização do meio alternativo. Os licitantes terão ao seu dispor o manual relativo à plataforma, 

o qual será remetido em anexo à referida notificação. 

3.2 Por outro lado, pretende saber-se em que timings serão disponibilizadas as condições de 

acesso à plataforma e ao meio alternativo.  

Resposta: As condições de acesso à plataforma eletrónica e de utilização do meio alternativo 

são notificadas nos termos previstos nos artigos 14.º e 15.º do Regulamento, em simultâneo 

com a decisão de admissão de candidaturas, a qual deve ser adotada no prazo de 6 dias, 

contado do termo do prazo para apresentação das candidaturas, e imediatamente notificada 

aos candidatos, podendo ocorrer no máximo no dia útil seguinte. 

3.3 Pretende saber-se também se, no decurso da ação de formação sobre a plataforma e o 

funcionamento da mesma, será permitida a realização de testes e experimentações por parte 

dos licitantes ou, em caso negativo, se será permitido, num outro momento e, neste caso, em 

qual, a realização de testes e experimentações por parte dos licitantes.  

Resposta: A plataforma eletrónica suporta a execução do leilão nos termos previstos do 

Regulamento. A ANACOM irá realizar ações de formação visando a apresentação da 

plataforma e do meio alternativo. 

3.4 Caso seja necessário recorrer ao meio alternativo previsto no artigo 25.º, n.º 5, pretende 

saber-se se esse meio continuará a ser utilizado até ao final da fase de licitação principal ou, 

pelo contrário, poderá ser possível retornar à plataforma eletrónica e, neste caso, como se 

processará essa mudança.  

Resposta: Nos termos do artigo 25.º do Regulamento é possível recorrer ao meio alternativo 

quando ocorra um problema técnico com o funcionamento da plataforma, sendo retomada a 

fase de licitação através da plataforma assim que o problema técnico cessar. 

3.5 Em relação ao artigo 25.º, n.º 6, do Regulamento que determina que “a ANACOM não se 

responsabiliza por problemas técnicos imputáveis aos equipamentos ou sistemas de 

comunicações do licitante que não lhe permitam o acesso à plataforma eletrónica ou causem 

perturbações nesse acesso” pretende saber-se, face à exclusão de responsabilidade da 

ANACOM operada por esta disposição, se haverá lugar e em que momento à realização 

prévia de testes de interoperabilidade aos meios alternativos à plataforma eletrónica.  

Resposta: Vide resposta à questão 3.3.. 
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4. Artigo 26.º, n.º 8, do Regulamento  

O artigo 26.º, n.º 8, do Regulamento estabelece que “a percentagem de 70% na ronda inicial 

se mantém até que o Conselho de Administração da ANACOM determine a sua alteração 

para 85% ou 100%”.   

Face ao disposto no referido artigo, solicitam-se os seguintes esclarecimentos:  

4.1 Pretende saber-se se é correto o entendimento de que a ANACOM vai, tempestivamente, 

revelar os critérios que vão determinar uma eventual alteração para os limiares superiores 

na(s) ronda(s) de licitação seguinte(s). 

Resposta: Não se confirma o entendimento. O Conselho de Administração da ANACOM 

determinará os aumentos dos níveis de atividade tendo em conta o objetivo de garantir o 

equilíbrio entre a necessidade de permitir que os licitantes possam efetivamente ajustar as 

suas expectativas, em função da informação que vai sendo disponibilizada sobre a evolução 

da procura, e não permitir que o leilão se prolongue demasiado, sem que de tal resultem 

benefícios claros para o processo. 

5. Artigo 28.º do Regulamento  

O artigo 28.º, n.º 1, do Regulamento estabelece que “[c]ada licitante dispõe de 2 dispensas 

que só podem ser acionadas após a ronda inicial”. E o artigo 28.º, n.º 2, do Regulamento 

acrescenta que as dispensas se consideram ativadas quando o licitante não submete 

qualquer licitação numa ronda. Por fim, o n.º 3 do mesmo artigo determina que “[a]s dispensas 

não determinam a perda de pontos de elegibilidade”. Face ao disposto no referido artigo, 

solicita-se o seguinte esclarecimento:  

Numa interpretação combinada dos artigos 28.º, n.º 2 e 28.º, n.º 3, do Regulamento, pretende 

saber-se como se devem compatibilizar estas duas disposições aparentemente 

contraditórias, na medida em que a parte final do artigo 28.º, n.º 2, determina que o licitante 

que ative a dispensa “perde pontos de elegibilidade para a ronda seguinte”, embora o artigo 

28.º, n.º 3, determina que “[a]s dispensas não determinam a perda de pontos de elegibilidade”.  

Resposta: O n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento define as situações em que as dispensas 

são ativadas e o n.º 3 do mesmo artigo determina a consequência dessa ativação. Assim, as 

dispensas só são ativadas quando o licitante não submete qualquer licitação numa dada 

ronda, e por esse facto, perde pontos de elegibilidade para a ronda seguinte. Nestas 
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situações, sendo ativada uma dispensa, tal significa que não há perda de pontos de 

elegibilidade. Não existe, portanto, qualquer contradição entre as duas alíneas. 

6. Artigo 29.º, n.º 6, do Regulamento  

O artigo 29.º, n.º 6, do Regulamento prevê a possibilidade de o Conselho de Administração 

da ANACOM optar por reiniciar a fase de licitação principal caso ocorra, durante a ronda 

inicial, um problema técnico com o funcionamento da plataforma eletrónica que inviabilize a 

continuidade do processo de licitação. Por seu turno, o artigo 25.º, n.º 4 e n.º 5, prevê que 

caso ocorram problemas técnicos com o funcionamento da plataforma eletrónica é possível 

a utilização de um meio alternativo de comunicação.   

Neste enquadramento, solicitam-se os seguintes esclarecimentos: 

6.1 Pretende saber-se se é correto o entendimento de que o reinício da fase de licitação 

principal, prevista no artigo 29.º, n.º 6, do Regulamento apenas pode ocorrer caso se 

verifiquem problemas técnicos com a plataforma eletrónica na ronda inicial, aplicando-se para 

as demais rondas as regras previstas no artigo 25.º, n.º 4 e n.º 5 do Regulamento.  

Resposta: Confirma-se o entendimento. 

6.2 Pretende saber-se quais os critérios que o Conselho de Administração da ANACOM 

seguirá para “optar por reiniciar a fase de licitação principal” nos termos previstos no artigo 

29.º, n.º 6 do Regulamento.  

Resposta: Tal como previsto no n.º 6 do artigo 29.º do Regulamento, o Conselho de 

Administração da ANACOM pode optar por reiniciar a primeira ronda da fase de licitação 

principal caso ocorra um problema técnico com o funcionamento da plataforma que inviabilize 

a continuidade do processo de licitação. 

6.3 Caso se verifiquem problemas técnicos consecutivos com o funcionamento da plataforma 

eletrónica na ronda inicial, pretende saber-se se o Conselho de Administração da ANACOM 

poderá optar por recorrer ao meio alternativo previsto no artigo 25.º, n.º 4 e n.º 5, para 

submissão de licitações na ronda inicial.  

Resposta: Dependendo do problema e da sua gravidade, o Conselho de Administração da 

ANACOM, nos termos do artigo 4.º do Regulamento, analisará e tomará as decisões que 

considerar mais adequadas, sempre no intuito de solucionar o mais rapidamente possível a 

situação. 
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7. Artigo 43.º, n.º 3 do Regulamento  

O artigo 43.º, n.º 3, do Regulamento estabelece que “[o]s titulares de direitos de utilização de 

frequências referidos no n.º 1 ficam ainda obrigados a instalar estações de base macro ou 

“outdoor small cells” quando tal lhes for solicitado, até 2 anos após a emissão dos direitos de 

utilização de frequências (…)”.  

Tendo em consideração a letra do artigo 43.º, n.º 3, do Regulamento, solicitam-se os 

seguintes esclarecimentos:  

7.1 Pretende saber-se que requisitos mínimos deve conter o pedido de instalação de uma 

estação de base macro ou "outdoor small cells” por parte da entidade elegível para que o 

operador seja obrigado a satisfazer o pedido. Por outras palavras, pretende saber-se se estas 

entidades podem pedir a instalação destas infraestruturas sem observarem qualquer critério 

para além do prazo de 2 anos após a emissão dos DUF.  

Resposta: As estações de base a instalar devem permitir a disponibilização de serviços 

compatíveis com serviços 5G, nomeadamente serviços de banda ultrarrápida (eMBB) com 

vista à conectividade Gigabit, baixa latência (URLLC) ou serviços massivos de comunicações 

máquina-a-máquina (mMTC), nos termos do n.º 7 do artigo 43.º do Regulamento.  

7.2 Pretende saber-se se uma entidade elegível pode efetuar um pedido de instalação de 

uma estação de base macro ou "outdoor small cells” a vários operadores, ficando cada 

operador com a obrigação de proceder à instalação.  

Resposta: Confirma-se o entendimento que as entidades previstas no n.º 3 do artigo 43.º do 

Regulamento podem dirigir um pedido de instalação de estações a vários operadores. Porém, 

nos termos do disposto do n.º 4 do artigo 43.º do Regulamento, releva-se que a obrigação de 

instalação de estações a que se refere o n.º 3 pode ser cumprida através de estações 

próprias, partilhadas ou de terceiros com recurso a ofertas grossistas. 

7.3 Por último, pretende saber-se se é correto o entendimento de que se o número de 

estações que o operador já instalou e tem em carteira para instalar até 2023 cumprir as 

obrigações fixadas no artigo 43.º, n.º 1 e 43.º, n.º 2, o operador mantém-se obrigado a atender 

pedidos adicionais de entidades elegíveis (desde que colocados nos primeiros 2 anos do 

DUF). 

Resposta: Confirma-se o entendimento. 


