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Introdução
Por deliberação de 30 de outubro de 20201, o Conselho de Administração da Autoridade
Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou o Regulamento que define os
procedimentos aplicáveis ao leilão e as condições a que ficam sujeitos os direitos de
utilização de frequências atribuídos nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz,
2,6 GHz e 3,6 GHz, o qual foi publicado como Regulamento n.° 987-A/2020, no Diário da
República, 2. série, n.° 216, de 5 de novembro (Regulamento do Leilão).
Em 30 de junho de 2021, foi publicado na 2. série do Diário da República n.° 183, o
Regulamento n.° 596-A12021, o qual alterou os nos 1 e 3 do artigo 27.° do Regulamento do
Leilão.
Em 20 de setembro de 2021, foi publicado na 2. série do Diário da República n.° 125, o
Regulamento n.° 867-A/2021, que alterou o n.° 1 do artigo 30.° do Regulamento do Leilão.
Com o presente relatório, dá-se cumprimento ao disposto no n.° 1 do artigo 37.° do
Regulamento do Leilão, nos termos do qual o Conselho de Administração da ANACOM, no
prazo de 5 dias contado do termo do prazo da audiência prévia prevista no artigo 36.° do
mesmo Regulamento, aprova o Relatório Final do Leilão e decide a atribuição dos direitos
de utilização de frequências aos licitantes vencedores.
Tal como se estabelece no artigo 4.° do Regulamento do Leilão, o mesmo é realizado pela
ANA COM, competindo ao seu Conselho de Administração conduzir o respetivo
procedimento. Neste contexto, o Conselho de Administração da ANACOM delegou no seu
Vice-Presidente as competências necessárias à prática de um conjunto de atos previstos
no Regulamento do Leilão, através da Deliberação n.° 1262/2020, publicada no Diário da
República, 2. série, n.° 224, de 17 de dezembro (Delegação de Competências).
Tendo presente as diferentes fases deste procedimento, enunciadas no artigo 6.° do
Regulamento do Leilão, o presente relatório foi estruturado da seguinte forma:
•

Parte L Fase de Qualificação: relativa aos pedidos de esclarecimentos, e à
apresentação de candidaturas, à análise e decisão sobre as candidaturas e à formação

Disponível em https://www.anacom.pt/render.isp?contentld=1 567661.
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dos licitantes;
Parte li. Fase de Licitação
o

para Novos Entrantes: relativa ao procedimento de licitação para novos
entrantes e à determinação dos vencedores desta fase de licitação;

o

Principal: relativa, à confirmação dos icitantes vencedores da fase de licitação
para novos entrantes que manifestaram intenção de participar na fase de
licitação principal e consequente notificação desses licitantes e dos demais
licitantes qualificados da data de início da fase de licitação principal e do número
de pontos de elegibilidade utilizáveis na fase de licitação principal, ao
procedimento de licitação principal, à verificação do número de lotes ganho por
cada licitante em cada categoria, do preço final de cada lote e dos montantes
finais a pagar por cada licitante, bem como à publicação dos resultados finais
das duas fases de licitação.

•

Parte III. Fase de Consignação: relativa ao procedimento de ordenação dos licitantes
vencedores e à escolha da localização exata dos lotes ganhos por estes na fase de
licitação, dentro da respetiva faixa de frequências, com exceção dos lotes atribuídos na
faixa dos 900 MHz;

•

Parte IV. Audiência Prévia: relativa ao procedimento de audiência prévia a que foi
submetido o projeto de relatório do Leilão, em cumprimento do disposto no artigo 36.°
do Regulamento do Leilão;

•

Parte V. Decisão: relativa à decisão do Conselho de Administração da ANACOM de
atribuição dos direitos de utilização de frequências.

1. FASE DE QUALIFICAÇÃO
A fase de qualificação iniciou-se em 6 de novembro de 2020, com a entrada em vigor do
Regulamento do Leilão, nos termos previstos no seu artigo 50°, e terminou em 10 de
dezembro de 2020, com a decisão de admissão dos candidatos, os quais, a partir desse
momento, ficaram habilitados a participar nas fases subsequentes do Leilão, tal como
decorre da alínea a) do n.° 1 do artigo 6.° e do n.° 5 do artigo 15.° do Regulamento do
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Leilão.
A. Esclarecimentos
Nos termos previstos no artigo

11.0

do Regulamento do Leilão, os interessados puderam

solicitar esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas surgidas na interpretação de quaisquer
documentos conformadores do processo de leilão, dentro do prazo de apresentação das
candidaturas e até ao oitavo dia após o início desse prazo.
Assim, até ao dia 18 de novembro de 2020, foram recebidos 16 pedidos, consubstanciados
em cerca de 500 esclarecimentos, sobre as regras do Regulamento do Leilão e a sua
interpretação, a saber:
• 1 pedido da Dense Air Portugal, Unipessoal Lda. (DENSE AIR);
+ 2 pedidos da Digi Spain Telecom, S.L.U (DIGO;
• 1 pedido da HEN

—

<• 4 pedidos da MEO

Serviços Energéticos, Lda. (HEN);
—

Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO);

•• 3 pedïdos da NOS—Comunicações, S.A. (NOS)
•• 2 pedidos da NOWO Communications, S.A. (NOWO);
+ 3 pedidos da Vodatone Portugal

—

Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE).
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Pedidos de esclarecimento recebidos e respondidos nos termos do artigo 11.0 do Regulamento do

Leilão

Pedido

Requerente Anexo

.

dia

hora
15:56
NOS
18:33
MEO
12.nov.2020 :20:18 VODAFONE
: 22:43
DIGI
23:46
NOWO
HEN
:16:12
16.nov.2020 17:57 VODAFONE*
18:33
MEO

1
3
5
7
9
11
13
15

15.11
•

NOS

17

16:59

DENSE AIR

20

21:33

VODAFONE

22

15:36
16:06
22:26
22:30
23:37

NOS
MEO
MEO
NOWO
DIGI

25
27
29
31
33

17.nov.2020

1 8.nov.2020

*

Resposta_____
hora
22:55
22:55
17.nov.2020 22:55
22:55
22:55
22:44
19.nov.2020 22:43
22:44
20:16
23:35
20.nov.2020 20:15
dia

23.nov.2020

21:50
21:50
21:50
21:51
21:50

Anexo
2
4
6
8
10
12
14
16
18
19
21

26
28
30
32
34

Retif cado por ema& de 17.11.2020. recebido às 10:36

Não tendo a VODAFONE e a DIGI indicado endereços de correio eletrónico para envio dos
esclarecimentos a prestar pela ANAGOM, tal como estabelecido no n.° 3 do artigo 11.0 do
Regulamento do Leilão, em 17 de novembro de 2020, foi solicitada a ambas as empresas
(Anexos 35 e 36) a sua indicação com urgência, esclarecendo-se que, na ausência dessa

indicação, os esclarecimentos seriam remetidos para os endereços de correio eletrónico
que haviam utilizado para o envio dos pedidos de esclarecimentos.
As empresas responderam no próprio dia 17 de novembro de 2020 (Anexos 37 e 38).
Em 19 e 20 de novembro de 2020, verificando-se idêntica situação em relação à HEN e à
DENSE AIR, foi igualmente solicitado a ambas as empresas (Anexos 39 e 40) indicação
dos endereços de correio eletrónico para os quais deviam ser enviados os esclarecimentos
a prestar pela ANAGOM, tal como estabelecido no n.° 3 do artigo

11.0

do Regulamento do

Leilão.
Ambas as empresas responderam nos próprios dias dos respetivos pedidos, dando a
indicação dos endereços de correio que poderiam ser utilizados para o efeito (Anexos 41
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e 42).
Conforme resulta da Tabela 1 supra, os pedidos de esclarecimentos recebidos dentro do
prazo foram respondidos pela ANACOM no prazo máximo de três dias após a respetiva
data

de

receção,

por

via

eletrónica,

através

do

endereço

leilao

esclarecimentos@anacom.pt, de acordo com o estabelecido no n.° 3 do artigo 11.0 do
Regulamento do Leilão.
Em cumprimento do disposto no n.° 4 do referido artigo 11.0 do Regulamento, o teor dos
pedidos e dos esclarecimentos prestados foram divulgados no site institucional da
ANACOM2, em 18, 20, 23 e 24 de novembro de 2020, tendo sido assegurada a
confidencialidade da identidade dos Requerentes e da informação que pudesse revelar
eventuais estratégias de licitação.

8. Apresentação de candidaturas
O prazo para a apresentação de candidaturas ao Leilão terminou no dia 27 de novembro
de 2020, 15 dias após a entrada em vigor do Regulamento do Leilão, conforme
estabelecido no n.° 4 do seu artigo 12°. Foram recebidas tempestivamente seis
candidaturas, nas datas que seguidamente se indicam (pela seguinte ordem cronológica):
•

NOS Comunicações, S.A., no dia 26 novembro de 2020, às 11:50 horas;

•>

DIXAROBIL TELECOM, Sociedade Unipessoal, Lda. (DIXAROBIL), no dia 26 de
novembro de 2020, às 15:10 horas;

+

VODAFONE Portugal

—

Comunicações Pessoais, S.A., no dia 27 novembro de 2020,

às 09:25 horas;
<•

NOWO Communications, S.A., no dia 27 de novembro de 2020, às 10:30 horas;

•:•

DENSE AIR Portugal, Unipessoal, Lda., no dia 27 de novembro de 2020, às 13:37
horas;

+

MEO

—

Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., no dia 27 novembro de 2020,

às 14:04 horas.
As referidas candidaturas foram entregues no serviço de atendimento ao público da sede

2

Em https://www.anacom.pt/render.isp?categoryld=41 5943.
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da ANACOM,

sita na Avenida José

Malhoa, n.° 12,

em conformidade com o exigido nos n.

OS

em Lisboa, em envelopes fechados e

2 e 3 do artigo 12.° do Regulamento do Leilão.

C. Análise das candidaturas e decisão
1. Abertura e análise das candidaturas
Em 27 de novembro de 2020, pelas 16:18 horas, na sede da ANACOM, sita na Avenida
José Malhoa, n.° 12, em Lisboa, o Presidente do Administração da ANACOM, na presença
de todos os demais membros deste Conselho de Administração e de outros elementos da
ANACOM, procedeu à abertura dos envelopes das candidaturas ao Leilão.
Os envelopes foram abertos pela ordem de entrega no serviço de atendimento ao público,
tendo estes, bem como os pedidos de candidatura e os documentos instrutores neles
contidos, sido devidamente rubricados (Anexo 43).
No âmbito da análise das candidaturas, verificou-se a necessidade de solicitar suprimentos
de

deficiências

nelas

detetadas

e

consideradas

supríveis,

bem

como

alguns

esclarecimentos, nos termos e ao abrigo do disposto no n.0 1 do artigo 5.° e no n.° 2 do
artigo 14°, ambos do Regulamento do Leilão.
Assim, por decisão do Presidente do Conselho de Administração da ANACOM de 2 de
dezembro de 2020, adotada por razões de urgência, nos termos e ao abrigo do n.° 3 do
artigo

29.0

dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 39/201 5, de 16 de

março (Estatutos da ANACOM), foram solicitados esclarecimentos à DlGl Spain Telecom,
S.L.U. em representação da empresa a constituir DIXAROBIL (Anexo 44), assim como o
suprimento de deficiências à DENSE AIR (Anexo 45) e à NOWO (Anexo 46).
Dentro dos prazos fixados para o efeito, em 3 de dezembro de 2020, pelas 20:48 horas, a
DIXAROBIL prestou os esclarecimentos solicitados, e em 4 de dezembro de 2020, pelas
09:27 horas e pelas 15:47 horas, respetivamente, e a NOWO e a DENSE AIR supriram as
deficiências que haviam sido detetadas.
Neste sequência e para garantia do vínculo assumido com a apresentação das
candidaturas e das obrigações inerentes a todo o procedimento do leilão, regista-se que
Ratificada na reunião seguinte do

conselho de Administração, realizada em 4 de dezembro de 2020.

8
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cinco candidatos (DIXAROBIL, MEO, NOS, NOWO e VODAFONE) prestaram cauções por
garantia bancária,

à ordem da ANACOM

e

à primeira solicitação, no valor de quinze

milhões de euros, o que, de acordo com o disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 10.° do
Regulamento do Leilão e uma vez admitidas as respetivas candidaturas, lhes garantiria o
número máximo dos pontos de elegibilidade disponíveis para cada licitante, sem prejuízo
dos limites máximos à atribuição de espectro aplicáveis ao abrigo do artigo 8.° do mesmo
Regulamento.
O candidato DENSE AIA prestou uma caução por garantia bancária, à ordem da ANACOM
e à primeira solicitação, no valor de cinco milhões e seiscentos mil euros, o que, nos termos
da alínea a) do n.° 1 do artigo 10.° do Regulamento do Leilão e uma vez admitida a sua
candidatura, lhe garantiria sete pontos de elegibilidade (1 ponto por cada oitocentos mil
euros), sem prejuízo dos limites máximos à atribuição de espectro aplicáveis ao abrigo do
artigo 8.° do mesmo Regulamento.

2. Decisão sobre as candidaturas apresentadas
Concluída a análise das seis candidaturas apresentadas ao Leilão;
Considerando que:
a) Foi devidamente verificada toda a documentação entregue por cada candidato e
respetiva forma de apresentação, incluindo os pedidos de candidatura e todos os
documentos e elementos que os instruíram;
b) Da análise realizada resultou que foram cumpridos os requisitos de qualificação
previstos nos artigos 9°, 10°, 12.° e 13.° do Regulamento do Leilão, não tendo sido
identificados fundamentos para a rejeição de qualquer das candidaturas;
E tendo presente o disposto no n.° 1 do artigo 14.° do Regulamento do Leilão, a citação
recebida no âmbito do Processo Cautelar com o número 21 25/20.7BELSB, em curso junto
da Unidade Orgânica 1 do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, e a Resolução
Fundamentada, adotada por deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de
10 de dezembro de 2020 e apresentada em juízo, no âmbito daquele Processo, na mesma
data, nos termos do disposto nos artigos 130°, n.° 4 e 128°, n.° 1 do CPTA;
O Conselho de Administração da ANACOM, nos termos do no n.° 1 do artigo 14.° e do n.°
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ambos do Regulamento do Leilão, decidiu, por deliberações adotadas

em 10 de dezembro de 2020, com os fundamentos delas constantes, e que se dão por
reproduzidos, admitir as candidaturas da DENSE AIR, da DIXAROBIL, da MEO, da NOS,
da NOWO e da VODAFONE (Anexos 47 a 52).
Na mesma data, tendo em vista a preparação da fase de licitação e ao abrigo do disposto
no n.° 1 do artigo
17.° e nos

nOs

5•0,

no n.° 4 do artigo 6.°, no n.° 5 do artigo 15.° e nos n.Os 3 a 5 do artigo

3 a 5 do artigo 25°, todos do Regulamento do Leilão, o Conselho de

Administração da ANACOM decidiu ainda:
•• Determinar que a fase de licitação para novos entrantes teria início no dia 22 de
dezembro de 2020;
<• Determinar que não seriam realizadas quaisquer rondas entre os dias 24 (inclusive) e

31 de dezembro (inclusive);
+ Aprovar as “Condições de utilização do me/o alternativo à Plataforma Eletrónica”,
previsto nos n.

OS

4 e 5 do artigo 17.° e nos n.05 4 e 5 do artigo 25.° ambos do

Regulamento do Leilão (Anexo 53);
•• Determinar que as sessões de formação e de testes sobre a plataforma eletrónica a
ministrar a cada licitante seriam realizadas remotamente, devendo ser utilizadas as
hiperligações indicadas para o efeito;
+ Decidir que os licitantes considerados novos entrantes à luz do Regulamento do Leilão
deviam ter uma sessão de formação relativa às duas fases de licitação, enquanto os
restantes licitantes deviam ter uma sessão de formação relativa apenas à fase de
licitação principal, o que justificava que a sessão de formação para novos entrantes
tivesse uma duração superior;
+ Determinar que se realizariam primeiro as sessões de formação para novos entrantes,
atendendo a que a fase de licitação para novos entrantes ocorreria em momento
anterior à fase de licitação principal;
• Determinar que durante a reunião do Conselho de Administração da ANACOM em que
se aprovou esta decisão se realizaria um sorteio para a ordenação dos licitantes para
as sessões de formação que se iriam realizar nos dias 14 a 17 de dezembro;

1o
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•: Decidir que a empresa Ubiwhere, Lda. (Ubiwhere)4, no prazo de 24 horas, contado da
notificação desta deliberação,
designados nos termos da alínea

remeteria a cada representante dos licitantes,
do n.° 1 do artigo 13.° do Regulamento do Leilão,

as informações de autenticação (nome de utilizador e matrizes de autenticação);
+ Determinar que os licitantes esclarecessem, até às 17 horas do dia 18 de dezembro de
2020, se, para efeitos da utilização do meio alternativo, os seus representantes,
designados na declaração apresentada nos termos da alínea

do n.° 1 do artigo 13.°

do Regulamento do Leilão, deviam ser contactados pela ordem indicada ou, em caso
negativo, informarem qual a ordem de prioridade que devia ser seguida naquele âmbito;
+ Determinar que, salvo disposição ou determinação em contrário, as comunicações para
a ANACOM no âmbito do leilão, incluindo a informação que deveria ser transmitida nos
termos enunciados na decisão da ANACOM, deviam ser dirigidas por escrito ao
Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, com a referência “Leilão 50 e
outras faixas” e enviadas, por via eletrónica, para o endereço Ieilao5G@anacom.pt.
Por último, por determinação do Conselho de Administração da ANACOM, tomada no
âmbito da mesma deliberação de 10 de dezembro de 2020, as decisões de admissão ao
leilão e respetivos anexos, bem como as demais decisões e o “Manual de Licitante”, relativo
às condições de acesso à plataforma eletrónica prevista no n.° 3 do artigo 17.° e no n.° 3
do artigo 25°, ambos do Regulamento do Leilão, foram, no mesmo dia e ao abrigo do
disposto no n.° 3 do artigo 15.° do mesmo Regulamento, notificadas aos licitantes, por via
eletrónica através do endereço leilao5cj@anacom.pt, a saber:
•• DENSE AIR, pelas 23:11 horas (Anexo 54).
+ DIXAROBIL, pelas 23:11 horas (Anexo 55).
+ MEO, pelas 23:12 horas (Anexo 56).
+ NOS, pelas 23:13 horas (Anexo 57).
•:• NOWO, pelas 23:13 horas (Anexo 58).
+ VODAFONE, pelas 23:14 horas (Anexo 59).

A ANACOM celebrou com a Ubiwhere, Lda., em 6 de março de 2020, um contrato de prestação de serviços para a
disponibilização e operacionalização de uma plataforma eletrónica de leilão, de suporte ao procedimento de atribuição de
direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 0Hz, 2,6 0Hz e 3,6 0Hz, incluindo o
acompanhamento, técnico e operacional, necessário à condução e conclusão do leilão, bem como os respetivos serviços de
formação.
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Neste âmbito, as entidades consideradas novos entrantes nos termos previstos no
Regulamento do Leilão, DIXAROBIL e NOWO, foram ainda informadas que, de acordo com
o disposto no n.0 6 do artigo 15.0 do Regulamento do Leilão, deviam, no prazo de 24 horas,
a contar desta notificação, e através do endereço leilao5cj@anacom.pt, informar o
Conselho de Administração da ANACOM da sua intenção de participar na fase de licitação
para novos entrantes ou se pretendiam participar apenas na fase de licitação principal.
Dentro do prazo fixado para o eleito, os candidatos deram cumprimento às notificações
acima referidas, confirmando a sua intenção de participar na fase de licitação para novos
entrantes.
Assinala-se que, em 4 de dezembro de 2020 (ou seja, em data anterior à das deliberações
vindas de referir), a MEO havia remetido uma comunicação à ANACOM solicitando que a
fase de licitação principal não decorresse durante os dias 21 a 31 de dezembro e que esse
facto fosse comunicado com urgência a todos os interessados. A empresa solicitou ainda
um esclarecimento sobre a contagem do prazo previsto no n.° 1 do artigo 14.° do
Regulamento do Leilão, designadamente se esta seria afetada pela tolerância de ponto
concedida pelo Governo para os dias 30.11.2020 e 07.12.2020, através do Decreto n.°
9/2020, de 21 de novembro (Anexo 60).
A ANACOM respondeu em 17 de dezembro de 2020, às 18:43 horas, tendo evidencïado
que as questões colocadas pela empresa haviam perdido utilidade uma vez que tinham
ficado ultrapassadas com a adoção da deliberação do Conselho de Administração da
ANACOM de 10 de dezembro de 2020, através da qual havia sido decidido, entre outras,
a admissão da candidatura da MEO e determinado que não seriam realizadas quaisquer
rondas entre os dias 24 (inclusive) e 31 de dezembro (inclusive) (Anexo 61).
Em 11 de dezembro de 2020, a NOS remeteu uma comunicação à ANACOM colocando
diversas questões relacionadas com o início da fase de licitação principal (Anexo 62). Na
sequência desta comunicação, o Conselho de Administração da ANACOM decidiu, em 14
de dezembro de 2020, que o início da fase de licitação principal não se realizaria antes do
segundo dia seguinte ao da correspondente notificação e determinou que tal decisão fosse
notificada aos licitantes (Anexo 63). Os licitantes foram notificados através de
comunicações remetidas, por via eletrónica, em 14 de dezembro de 2020, às 18:18 horas
(DIXAROBIL), às 18:19 horas (DENSE AIR, MEO, NOS e NOWO) e às 18:20 horas
(VODAFONE) (Anexos 64 a 69).
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D. Envio dos elementos de acesso e autenticação
Em cumprimento do disposto no ponto 9 da decisão do Conselho de Administração da
ANACOM de 10 de dezembro de 2020, a Ubiwhere remeteu, em 11 de dezembro de 2020,
aos representantes dos licitantes, designados ao abrigo da alínea

do n.° 1 do artigo 13.°

do Regulamento do Leilão, os respetivos elementos de acesso e de autenticação.

Os elementos de acesso e de autenticação acima referidos incluíam:
+ Nome de utilizador de cada representante de cada licitante na plataforma eletrônica;
•> Matriz de acesso à plataforma eletrónica.
O envio dos elementos de acesso e de autenticação aos representantes dos licitantes
decorreu

—

por via eletrônica

—

em duas fases:

• envio do “Nome de Utilizador” a cada um dos representantes de cada licitante
através de comunicações remetidas, por via eletrônica, em 10 de dezembro de
2021, às 23:26 horas (NOS), às 23:29 horas (DIXAROBIL), às 23:32 horas
(VODAFONE), às 23:33 horas (NOWO), às 23:36 horas (DENSE AIR) e às 23:38
horas (MEO) (Anexos 70 a 75);
• após a confirmação da receção da comunicação anterior, a matriz de acesso à
plataforma eletrônica e a matriz para a utilização do meio alternativo foram enviadas
a cada um dos representantes de cada licitante através de comunicações
remetidas, por via eletrónica, em 11 de dezembro de 2021, às 11:19 horas (NOS),
às 11:21 horas (VODAFONE), às 11:22 horas (NOWO), às 11:24 horas (DENSE
AIR), às 11:25 horas (MEO) e às 15:35 horas (DIXAROBIL) (Anexos 76 a 81).
E. Sessões de formação
Conforme notificado aos licitantes, as sessões de formação sobre a plataforma eletrónica
foram realizadas, por via remota e pela ordem resultante do sorteio realizado na reunião
do Conselho de Administração da ANACOM, de 10 de dezembro de 2020, com exceção
da formação dada à MEO (pelas razões explicitadas adiante):
+ NOWO, entre as 9:00 e as 13:00 horas e entre as 14:00 e as 15:30 horas do dia 14
de dezembro de 2020;
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.

entre as

9:00

e

as 13:00 horas e entre as 14:00 e as 15:30 horas do

dia 15 de dezembro de 2020;
+ MEO, entre as 9:00 e as 13:00 horas do dia 16 de dezembro de 2020 (que foi
reagendada para o dia 18 de dezembro de 2020 à mesma hora);
•. VODAFONE, entre as 14:00 e as 18:00 horas do dia 16 de dezembro de 2020;
+ DENSE AIA, entre as 9:00 e as 13:00 horas do dia 17 de dezembro de 2020;
•• NOS, entre as 14:00 e as 18:00 horas do dia 17 de dezembro de 2020.
As sessões de formação foram ministradas pela ANACOM, contando com a colaboração
da empresa Ubiwhere, e destinaram-se exclusivamente a formar os representantes dos
licitantes sobre o funcionamento e utilização da referida plataforma eletrônica e sobre a
utilização do meio alternativo, tudo em consonância com o Regulamento do Leilão e o
Manual de licitante” relativo às condições de acesso à plataforma eletrônica.
Assinala-se que, previamente à realização das respetivas ações de formação:
-

em 19 de novembro de 2020, a NOS remeteu uma comunicação à ANACOM
requerendo a inclusão de mais participantes na formação presencial que se iria realizar
(Anexo 82);

-

em 25 de novembro de 2020, a VODAFONE remeteu uma comunicação à ANACOM a
solicitar esclarecimentos sobre o número de participantes que poderiam participar
nessas ações (Anexo 83); e

-

em 11 de dezembro de 2020, a MEO remeteu uma comunicação à ANACOM (Anexo
84), através da qual solicitou esclarecimentos sobre o formato das ações de formação
(presencial ou remoto) e o número de representantes de cada licitante que nelas
poderiam participar.

De acordo com o n.° 1 do artigo 4.° do Regulamento do Leilão, por decisão do Presidente
do Conselho de Administração da ANACOM, de 15 de dezembro de 2020, adotada por
razões de urgência, nos termos e ao abrigo do n.° 3 do artigo 29.° dos Estatutos da
ANACOM (Anexo 85), os licitantes foram informados que as questões colocadas sobre o

Ratificada na reunião seguinte do conselho de Administração, realizada a 17 de dezembro de 2020.
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formato das ações de formação tinham ficado desprovidas de utilidade, na medida em que
o Conselho de Administração da ANACOM já havia decidido, em 10 de dezembro de 2021,
que as mesmas seriam realizadas remotamente. Foi ainda prestado o esclarecimento que,
perante eventuais constrangimentos técnicos que pudessem surgir durante as ações de
formação, o Conselho de Administração da ANACOM poderia adotar as medidas que
entendesse adequadas, ao abrigo das competências conferidas pelo artigo 4.° do
Regulamento do Leilão.
Esta decisão foi notificada aos licitantes no dia 15 de dezembro de 2020, através de
comunicações remetidas, por via eletrônica, ás 22:46 horas (DENSE AIR, DIXAROBIL e
NOWO) e às 22:47 horas (MEO, NOS e VODAFONE) (Anexos 86 a 91).
Entretanto, em 15 de dezembro de 2020, a NOS remeteu à ANACOM uma comunicação
em que suscitou questões relativas à plataforma, designadamente sobre a forma de
exportação de resultados das rondas (Anexo 92).
E no dia 16 de dezembro de 2020 (data prevista para a sua formação), às 08:59 horas, a
MEO questionou a Ubiwhere sobre a possibilidade de a sessão de formação ser ministrada
em inglês, alegando que, no final do dia anterior, tinha sido informada pela ANACOM de
que não se colocavam restrições de participação na referida formação, uma vez que a
mesma seria realizada à distância, e a sua equipa integrava consultores estrangeiros que
a estavam a assessorar no Leilão (Anexo 93).

Às 09:06 horas, do mesmo dia, a Ubiwhere informou a MEO que, de acordo com as
indicações da ANACOM, a formação seria ministrada em português (Anexo 94).
No momento em que se dava início à sessão de formação da MEO e atendendo a que o
acesso à mesma só foi permitido aos representantes indicados nos termos e para os efeitos
da alínea

do n.° 1 do artigo 13.° do Regulamento do Leilão, a empresa suscitou dúvidas

relativamente ao número de representantes que poderia participar nessa sessão. Tendo a
ANACOM transmitido que essas dúvidas deveriam ser expostas por escrito, a ação de
formação não se realizou e a empresa remeteu comunicação eletrônica à ANACOM, às
13:25 horas, do mesmo dia, solicitando esclarecimentos sobre esta matéria e o
reagendamento da sessão de formação (Anexo 95).
Nessa mesma data, a NOS solicitou à ANACOM a confirmação de que, para além dos seis
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representantes por si designados, poderiam participar na sua sessão de formação
elementos adicionais da sua equipa (Anexo 96).
Na sequência das comunicações acima referidas, da MEO e da NOS, em 16 de dezembro
de 2020, o Presidente do Conselho de Administração da ANACOM decidiu°, de acordo
com o n.° 1 do artigo 4.° do Regulamento do Leilão e por razões de urgência, ao abrigo do
n.° 3 do artigo 29.° dos Estatutos da ANACOM, esclarecer os licitantes que se reiterava
que apenas os representantes indicados nos termos e para os efeitos da alínea

do n.° 1

do artigo 13.° do Regulamento do Leilão podiam participar nas ações de formação com
acesso à plataforma eletrónica, através da utilização das informações de autenticação que
tinham sido facultadas para esse efeito e, como tal, seriam os únicos admitidos, pela
ANACOM, na correspondente hiperligação. Mais se acrescentou que, dado que as ações
seriam realizadas remotamente, a ANACOM não teria como impedir que outros elementos
das equipas pudessem assistir à sessão de formação através, evidentemente, dos meios
e das condições controlados pelas próprias licitantes e da sua responsabilidade, com
observância das regras estabelecidas no Regulamento do Leilão. Foi igualmente decidido
reagendar a sessão de formação da MEO para o dia 18 de dezembro de 2020, entre as
09:00 horas e as 13:00 horas (Anexo 97).
Estes esclarecimentos foram notificados aos licitantes no dia 16 de dezembro de 2020,
através de comunicações remetidas, por via eletrónica, às 18:06 horas (DENSE AIR), às
18:07 horas (NOS), às 18:08 horas (DIXAROBIL e MEO), às 18:09 horas (NOWO) e às
18:10 horas (VODAFONE) (Anexos 98 a 103).
Na sequência dos esclarecimentos prestados, no dia 17 de dezembro de 2020 a ANACOM
comunicou à MEO a nova hiperligação a utilizar para a sua ação de formação, que se veio
a realizar a 18 de dezembro (Anexo 104).
A ANACOM transmitiu aos licitantes, no dia 18 de dezembro de 2020, através de
comunicações remetidas, por via eletrónica, às 13:12 horas (DENSE AIR, DIXAROBIL,
NOS e NOWO) e às 13:13 (MEO e VODAFONE), o número telefónico de contacto do meio
alternativo à plataforma (Anexos 105 a 110).
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F. Esclarecimentos de ordem geral e outros pedidos
Fora do âmbito das sessões de formação foram também suscitadas algumas questões,
designadamente sobre o funcionamento da plataforma eletrónica, as quais foram
oportunamente esclarecidas pela ANACOM.
Assim, em 15 de dezembro de 2020, a NOS colocou diversas dúvidas relativas à plataforma
eletrónica, que esperava ver esclarecidas durante a sua sessão de formação, que se
realizaria dia 17 de dezembro (Anexo 111). Em 18 de dezembro de 2020, a NOS remeteu
à ANACOM duas comunicações sobre a possibilidade de a plataforma eletrónica permitir
submeter licitações sobre as melhores ofertas, sem necessidade de se incrementar o preço
do lote, e sobre a informação disponibilizada pela plataforma relativamente aos lotes não
licitados (Anexos 112 e 113). No mesmo dia, a VODAFONE remeteu igualmente à
ANACOM uma comunicação sobre a plataforma eletrónica, questionando alguns aspetos
relativos ao seu funcionamento, alguns coincidentes com os referidos pela NOS, e
solicitando esclarecimentos e alterações à plataforma, bem como uma nova ação de
formação (Anexo 114).
Na sequência das comunicações acima referidas, da NOS e da VODAFONE, o Presidente
do Conselho de Administração da ANACOM, por decisão de 4 de janeiro de 20211, tomada
ao abrigo do n.° 1 do artigo 4.° do Regulamento do Leilão e adotada por razões de urgência,
nos termos e ao abrigo do n.° 3 do artigo 29.° dos Estatutos da ANACOM (Anexo 115),
mandou informar todos os licitantes sobre diversas matérias, a saber:
a) Informação disponibilizada pela plataforma e informação que podia ser exportada;
b) Informação disponibilizada no final de cada ronda;
c) Impossibilidade de submeter licitações relativas a lotes em que um licitante fosse
detentor da melhor oferta com um incremento de zero por cento, em conformidade
com o estabelecido no Regulamento do Leilão,
Mais decidiu o Presidente do Conselho de Admïnistração da ANACOM considerar que das
clarificações transmitidas aos licitantes não resultava qualquer alteração à plataforma,
nem, por conseguinte, a necessidade de serem realizadas novas ações de formação.

Ratificada na reunião seguinte do Conselho de Administração da ANACOM, realizada a 7 de
2021.
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Tendo sido colocadas outras questões que não estavam relacionadas com as ações de
formação, foi ainda decidido informar que as mesmas configuravam pedidos de
esclarecimento que foram ou deveriam ter sido colocados na sede e momento próprios.
Os licitantes foram notificados da acima referida decisão no dia 4 de janeiro de 2021,
através de comunicações remetidas, por via eletrónica, às 18:01 horas (MEO), às 18:02
horas (DENSE AIA e DIXAROBIL), às 18:03 horas (NOS e NOWO) e às 18:04 horas
(VODAFONE) (Anexos 116 a 121).
Na sequência dos esclarecimentos prestados pela ANACOM em 4 de janeiro de 2021 a
VODAFONE apresentou, em 8 de janeiro de 2021, um requerimento a solicitar clarificações
adicionais sobre a utilização de dispensas (Anexo 122). O Presidente do Conselho de
Administração da ANACOM, por decisão de 12 de janeiro de 20218, ao abrigo do n.° 1 do
artigo

4•0

do Regulamento do Leilão, adotada por razões de urgência, nos termos do n.° 3

do artigo 29.° dos Estatutos da ANACOM, reiterou os esclarecimentos já prestados
anteriormente sobre o assunto e mandou notificar todos os licitantes da decisão adotada
(Anexo 123).
A acima referida decisão foi notificada aos licitantes no dia 12 de janeiro de 2021, através
de comunicações remetidas, por via eletrónica, às 19:47 horas (NOS, NOWO e
VODAFONE), às 19:48 horas (DIXAROBIL e MEO) e às 19:49 horas (DENSE AIA)
(Anexos 124 a 129).

II. FASE DE LICITAÇÃO
A. Preparação da fase de licitação para novos entrantes
Em conformidade com as notificações enviadas a todos os licitantes, referidas no ponto l.C

supra, a fase de licitação para novos entrantes teve início em 22 de dezembro de 2020.
Utilizando os elementos de acesso e de autenticação que lhes foram fornecidos para o
efeito, os licitantes considerados novos entrantes ligaram-se à plataforma eletrónica, nos
seguintes termos:

Ratificada na reunião seguinte do Conselho de Administração da ANACOM, realizada a 14 de janeiro de
2021.
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< DIXAROBIL (Nome de Utilizador QUEBECx), o primeiro representante autenticouse às 08:02 horas;
<. NOWO (Nome de Utilizador JULIETTx), o primeiro representante autenticou-se às

08:35 horas.
Tabela n.° 2— Autenticação na plataforma eletrônica dos representantes da DIXAROBIL e NOWO
-

-

•
-

-

2020-12-22 080201

O utilizado, QUES8C 2juleqt-x,j- esom suzus se

2020-12-22 08-1539

O utilizado’ SUFREC 1 auleoriecu-se com sucesso

1020-12-22083501

O ut,lizadoT 205iEfl1 aslenhi000se com sucesso

2020-12-2208-3610

O utiliiadoi OUEBEC4 aulenhico u-secom sucesso

2020 12-22084210

O utilizado, JLPLJETT2 auten’icou-se com sucesso

Em cumprimento do disposto no n.° 2 do artigo 19.° do Regulamento do Leilão, às
09:02 horas os licitantes foram avisados, através da plataforma eletrônica, de que a
primeira ronda desta fase de licitação teria início às 10:00 horas.
Tabela n.° 3—Aviso relativo à hora de inicio da primeira ronda da fase de licitação para novos entrantes
Novou eniranles

2020-12-22 09:0257

N ovos rr,lranles

2020-12-2200:0257

OCA da ANACOkI estabeleceu a hora de infc’a da ronda 1 da Fase de Lio laçOu Novos Entramos para as 2020-12-22
10:00:00 e terá a duração de 30m’ nulos

O CÁ da ANACOM eslabeleçeu a hora de meio da Fase de licaa ção pvra as 2020-12-221000:00

B. Rondas da fase de licitação para novos entrantes
Em consonância com o disposto nos artigos

17.0, 18.0, 19.0.

20.° e

21.0

do Regulamento do

Leilão, a fase de licitação para novos entrantes decorreu durante 44 (quarenta e quatro)
rondas sucessivas, que se realizaram nos dias 22 e 23 de dezembro de 2020, 4 a 8 e 11
de janeiro de 2021.
O aviso de início de cada ronda, previsto no n.° 2 do artigo 19.° do Regulamento do Leilão,
a prestação a cada licitante, previamente ao início de cada ronda, da informação prevista
nas alíneas a) a cl) do n.° 6 do artigo 19.° do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços
dos lotes e a sua comunicação aos licitantes, nos termos previstos nos n.
21.0

OS

2 e 3 do artigo

do Regulamento do Leilão, a comunicação aos licitantes do termo da última ronda e a

notificação a cada licitante da informação prevista nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 24.°
do Regulamento do Leilão, foram determinados ao longo desta fase de licitação pelo
Vice-Presidente do Conselho de Administração da ANACOM ou pelo vogal do mesmo
órgão que o substituiu, nas suas ausências e impedimentos, ao abrigo do disposto nas
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g) e h) do n.° 1 e do n.° 2 da Delegação de Competências.

Em conformidade com o estabelecido no n.° 9 do artigo 19.° do Regulamento do Leilão, a
ANACOM publicou no seu sítio na lnternet, a informação sobre o preço dos lotes na última
ronda de cada dia9.
Sem prejuízo da cronologia detalhada de cada ronda da fase de licitação para novos
entrantes anexa ao presente Relatório (Anexo 130), assinala-se o seguinte:
•> Dia 1

—

22 de dezembro de 2020

Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas nos 1 a 6,
considerando o número de rondas realizado e o nível de excesso de procura nos lotes
da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo do disposto nos
n.05 2 e 3 do artigo 21.° do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços dos lotes da
categoria D em 10%, às 10:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 2, às
11:33 horas. previamente ao inicio da Ronda n.° 3, às 12:34 horas, previamente ao
início da Ronda n.° 4, às 15:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 5, às
16:33 horas, previamente ao início da Ronda n.° 6, e às 17:33 horas, previamente ao
início da Ronda n.° 7.
Em conformidade com o n.° 3 do artigo

21.0

do Regulamento do Leilão, o aumento dos

incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletrónica. 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
•> Dia 2 —23 de dezembro de 2020

Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas n.°8 7 a 9,
considerando o número de rondas realizado e o nível de um excesso de procura nos
lotes da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo do disposto
nos n.°5 2 eS do artigo 21.0 do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços dos lotes
da categoria D:
—

em 10%, às 09:33 horas, previamente ao início da Ronda n.° 8, às 10:32 horas,
previamente ao início da Ronda n.° 9, às 11:32 horas, previamente ao início da

Disponível em httøs://www.anacom.pt/render.isp?catecjorqld=41 6483&tab=41 6623.
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e

Ronda n.° 10;

—

em 5%, às 12:35 horas, previamente ao início da Ronda n.° 11, e às 15:34 horas,
previamente ao início da Ronda n.° 12;

—

em 3%, às 16:54 horas, previamente ao início da Ronda n.° 13.

Em conformidade com o n.° 3 do artigo 21.0 do Regulamento do Leilão, o aumento dos
incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletrônica, 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
<

Dia 3—4 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas nos 13 a
18, considerando o número de rondas realizado e o nível de excesso de procura nos
lotes da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo do disposto
nos

flS

2 e 3 do artigo

21.0

do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços dos lotes

da categoria D em 3%, às 10:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 14, às 11:32
horas. previamente ao início da Ronda n.° 15, às 12:32 horas, previamente ao início da
Ronda n.° 16, às 15:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 17, às 16:31 horas,
previamente ao início da Ronda n.° 18, e às 17:32 horas, previamente ao início da
Ronda n.° 19.
Em conformidade com o n.° 3 do artigo 21.° do Regulamento do Leilão, o aumento dos
incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletrônica, 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
•> Dia 4—5 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas nos 19 a
24, considerando o número de rondas realizado e o nível de excesso de procura nos
lotes da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo do disposto
nos nos 2 e 3 do artigo 21.0 do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços dos lotes
da categoria D:

—

em 3%, às 10:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 20, às 11:32 horas,
previamente ao início da Ronda n.° 21, às 12:31 horas, previamente ao início da
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Ronda n.° 22, às 15:36 horas, previamente ao início da Ronda n.° 23, às 16:31
horas, previamente ao início da Ronda n.° 24;
—

em 1%, às 17:39 horas, previamente ao início da Ronda n.° 25.

Em conformidade com o n.° 3 do artigo 21.° do Regulamento do Leilão, o aumento dos
incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletrónica, 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
•• Dia 5—6 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas nos 25 a
30, considerando o número de rondas realizado e o nível de excesso de procura nos
lotes da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo do disposto
nos n.05 2 e 3 do artigo

21.0

do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços dos lotes

da categoria D em 1%, às 10:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 26, às 11:32
horas, previamente ao início da Ronda n.° 27, às 12:32 horas, previamente ao início da
Ronda n.° 28, às 15:34 horas, previamente ao início da Ronda n.° 29, às 16:34 horas,
previamente ao início da Ronda n.° 30, e às 17:35 horas, previamente ao início da
Ronda n.° 31.
Em conformidade com o n.° 3 do artigo

21.0

do Regulamento do Leilão, o aumento dos

incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletránica, 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
•• Dia 6—7 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas nos 31 a
36, considerando o número de rondas realizado e o nível de excesso de procura nos
lotes da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo do disposto
nos n.°5 2 e 3 do artigo

21.0

do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços dos lotes

da categoria D em 1%, às 10:33horas, previamente ao início da Ronda n.° 32, às 11:36
horas, previamente ao início da Ronda n.° 33, às 12:32 horas, previamente ao início da
Ronda n.° 34, às 15:33 horas, previamente ao início da Ronda n.° 35, às 16:32 horas,
previamente ao início da Ronda n.° 36, e às 17:36 horas, previamente ao início da
Ronda n.° 37.
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Em conformidade com o n.° 3 do artigo 21.0 do Regulamento do Leilão, o aumento dos
incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletrónica, 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
•• Dia 7—8 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas n.° 37 a
42, considerando o número de rondas realizado e o nível de excesso de procura nos
lotes da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, e ao abrigo do
disposto nos n.°5 2 e 3 do artigo 21.0 do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços
dos lotes da categoria D em 1%, às 10:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 38,
às 11:34horas, previamente ao início da Ronda n.° 39, às 12:31 horas, previamente ao
início da Ronda n.° 40, às 15:32 horas, previamente ao início da Ronda n.° 41, às 16:32
horas, previamente ao início da Ronda n.° 42, e às 17:33 horas, previamente ao início
da Ronda n.° 43.
Em conformidade com o n.° 3 do artigo

21.0

do Regulamento do Leilão, o aumento dos

incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletrónica, 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
•• Dia 8— 11 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas na Ronda n.° 43,
considerando o número de rondas realizado e o nível de excesso de procura nos lotes
da categoria D, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo do disposto nos
nos 2 e 3 do artigo 21.0 do Regulamento do Leilão, o aumento dos preços dos lotes da
categoria D em 1%, às 09:33 horas, previamente ao início da Ronda n.° 44.
Em conformidade com o n.° 3 do artigo

21.0

do Regulamento do Leilão, o aumento dos

incrementos foi notificado aos licitantes, através da plataforma eletránica, 15 minutos
antes do início das correspondentes rondas.
C. Resultados da fase de licitação para novos entrantes
Verificando-se que no final da Ronda n.° 44 não existia excesso de procura em qualquer
das categorias, condição que, nos termos do n.° 1 do artigo 22.° do Regulamento do Leilão,
determinava a ocorrência da última ronda desta fase de licitação, a ANACOM comunicou
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e

este tacto aos licitantes, através

da

plataforma eletrónica, pelas

10:44 horas do dia 11 de

janeiro de 2021, em contormidade com o previsto no n.° 2 do mesmo artigo 22°, nos
seguintes termos:

Tabela

ti?

4

—

Notificação do termo da última ronda da fase de licitação para novos entrantes

Novos entranhes

2021-01-li 1030-01

A Fase de Licitação Novos Entrantes terminou

Novos entranhes

2021-01-11 1044:50

Notificação automática: A rcasds 44 foi a última

Novos entranhes

2021-01-11 1044:50

Notificação automática: OCA da ANACOM notifica os resultados da Fase de Licitação de Nojos Enhianies

Noaos entranhes

2021-01-11 1044-53

Os iesulludos finas da Fase de Licitação para Novos Entrantes foram getados

Considerando o disposto no artigo 23.° do Regulamento do Leilão, às 10:44 horas, ainda
do dia 11 de janeiro de 2021, a ANACOM notificou a DIXAROBIL e a NOWO, através da
plataforma eletrônica, do número de lotes ganho em cada categoria e do preço final de
cada lote, em conformidade com o preceituado no n.° 1 do artigo 24.° do citado
Regulamento, nos seguintes termos:
Tabela n.° 5—Resultados finais da fase de licitação de novos entrantes do licitante DIXAROBIL

Resultados Finais
Fase de Licitação de Novos Entrantes
2021.01.1110:44:51

Pontos de elegibilidade utilizados:]

Início: 2020-12-22 10:00:00
Fim:2O21-O1-t’ 10:30:01

Categoria

Lote

Preço

Lote Ganha

Lote Vendido

31

30.0 M(

S!m

S:m

o

Dl

13117 M€

Sim

S-m

o

02

13.117 M€

S-m

o

03

18,it]M€

Sint
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Tabela n.° 6— Resultados finais da fase de licitação de novos entrantes do licitante NOW0

Resultados Finais
Fase

de Licitação de Novos Entrantes
2O21•O1l1 10:44:52

Inicio: 2020-12-22 10:00:00

Pontos de elegibilidade utilizados: 4

Fim: 2021.01-11 10:30:01
Categoria

Lote

Preço

Late Ganho

O

01

30.0 M€

Sim

O

Dl

1S,117M€

Sim

O

02

18,117M€

Sim

Sim

D

03

18.117M€

Sim

Sim

Lote vendido

Os resultados finais da fase de licitação para novos entrantes foram disponibilizados a cada
licitante na plataforma eletrónica, na opção “Resultados” da janela de “Notificações”.
Em cumprimento do disposto no n.° 2 do artigo 24.° do Regulamento do Leilão, às
10:45 horas e às 10:51 horas, a NOWO e a DIXAROBIL, respetivamente, informaram a
ANACOM, através da plataforma eletrônica, de que participariam na fase de licitação
principal, nos seguintes termos:
Tabela n.° 7—Confirmação da participação da NOWO e DIXAROBIL na fase de licitação principal

Novos entrastes

2021-01 -1 ‘0-4555

O Licoania N0WO C onrmsn’cakoas, 5 A aceitoo os lotes ganhos na Fase de Licitação de Novos Enoanses

Principal

2021-01-li 10:45:55

O Lioiante NOWO Conrmsnic ations. 5k decidiu participar na Fase de Licilação Principal

2021-01 -li 10:4555

OCA da ANACOM alserour o licitante NOWO Communications SA Pariicipação no leilão pono pai Desconhecido-> Sim

2021-01-ltlO:5112

O Licitante Ditaeobii Telecom. Sociedade Unipessoal. Ld aacei 1°c os lotes gaebos es Fase de Lici’ação de Novos
Cor es nteo

2021-01-li 10:51 12

O Licitante Diaaeob,l Telecom. Sociedade Uoipeanoal, Lda decidio panici parna Fase da Licitação Priecipal

2021-01-11 10:51:12

OCA da ANACOM alterou o licitante Oisaeobil Telecoon. Sociedade Unipessoal. Lda-- Participação no leilao principal
escoo tecido-> Sor

-

Noaoseniranies

Principal
-

-

D. Preparação da fase de licitação principal
Finda a fase de licitação para novos entrantes e em conformidade com o n.° 4 do artigo
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24.° do Regulamento do Leilão, em 11 de janeiro de 2021, a ANACOM notificou10, por
correio eletrónico, cada licitante qualificado para a fase de licitação principal, (Anexos 131
a 136) do seguinte:
+ a fase de licitação principal teria início às 10:00 horas do dia 14 de janeiro de 2021;
+ o número de pontos de elegibilidade utilizáveis na fase de licitação principal.
Utilizando os elementos de acesso e de autenticação fornecidos para o efeito, os licitantes
ligaram-se à plataforma eletrónica, nos sguintes termos:
•• DENSE AIR (Nome de Utilizador UNIFORMx), o primeiro representante autenticouse às 08:00 horas;
+ DIXAROBIL (Nome de Utilizador QUEBECx), o primeiro representante autenticouse às 08:00 horas;
+ MEO (Nome de Utilizador CHARLIEx), o primeiro representante autenticou-se às
08:49 horas;
+ NOWQ (Nome de Utilizador JULIETTx), já se encontrava autenticado;
+ NOS (Nome de Utilizador NOVEMBERx), o primeiro representante autenticou-se
às 08:07 horas;
•• VODAFONE (Nome de Utilizador DELTAx), o primeiro representante autenticou-se
às 08:2 1 horas.
Em cumprimento do disposto no n.° 2 do artigo 27.° do Regulamento do Leilão, às
08:44 horas do dia 14 de janeiro de 2021, os licitantes foram avisados, através da
plataforma eletrónica, de que a primeira ronda desta fase de licitação teria início às 10:00
horas.
Tabela n.° 8— Aviso relativo à hora de início da primeira ronda da fase de licitação principal

Principal

2021 Cl

4 00:44:50

Principal

2021-01-14 08:4500

OCA da ANACüMesteoeleceLi a horade início da ronda 1 da Fasede Liciiação Principal para as 202101-14 10:00-00, e
informou os licitantes nos lermos do o ° ida artigo 2]
OCA de ÁNACOM essabalecesa hora de inicio da Fasede Licilaçao para as 2021-01-141 0:00:00

lO
Por determinação do vice-presidente do Conselho de Administração da ANAc0M, ao abrigo da competência
que lhe foi delegada nos termos da alínea i) do n.° 1 da Delegação de competências.
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B. Rondas da fase de licitação principal
Em consonância com o disposto nos artigos 27°, 29.° e 30.° do Regulamento do Leilão, a
fase de licitação principal decorreu durante 1727 (mil setecentas e vinte e sete) rondas
sucessivas, que se realizaram entre 14 de janeiro de 2021 e 27 de outubro de 2021.
A alteração do nível de atividade numa determinada ronda e a sua notificação aos
licitantes, nos termos previstos nos nos 8 e 9 do artigo 26,° do Regulamento do Leilão, o
aviso de início de cada ronda, nos termos previstos no n.° 2 do artigo 27.° do Regulamento
do Leilão, a identificação dos detentores das melhores ofertas, nos termos previstos no n.°
6 do artigo 27.° do Regulamento do Leilão, a prestação aos licitantes da informação
prevista nas alíneas a) a e) do n.° 7 do artigo 27.° do Regulamento do Leilão, a notificação
do resultado do desempate entre licitações aos licitantes que as submeteram, nos termos
previstos no artigo

31.0

do Regulamento do Leilão, a notificação de todos os licitantes do

termo da última ronda, nos termos do n.° 2 do artigo 32.° do Regulamento do Leilão, e a
notificação de todos os licitantes da informação prevista nas alíneas a) a c) do n.° 1 do
artigo

340

do Regulamento do Leilão, foram determinadas ao longo desta fase de licitação

pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração da ANACOM ou pelo Vogal do
Conselho de Administração da ANACOM que o substituiu, nas suas ausências ou
impedimentos, ao abrigo do disposto nas alíneas

j),

k), n), o),

,),

s) e u) do n.° 1 e do n.° 2

da Delegação de Competências.
Em conformidade com o estabelecido nos n.°5 iDe 11 do artigo 27.° do Regulamento do
Leilão, a ANACOM publicou seu no sítio na lnternet, a informação sobre a melhor oferta
por lote na última ronda de cada dia11.
Sem prejuízo da cronologia detalhada de cada ronda da fase de licitação principal anexa
ao presente Relatório (Anexo 137), assinala-se o seguinte:

• Dia 1 —14 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas n.°5 1 e 2,
considerando a necessidade de garantir o equilíbrio entre a evolução da procura e um
ritmo adequado de licitações, a ANACOM, ao abrigo do disposto nos nos e e 9 do artigo
26.° do Regulamento do Leilão, entendeu adequado determinar a alteração do nível de
Disponível

em https://www.anacom.ptlrenderisp?categoivld=41 6483&tab=41 6624.
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atividade na Ronda n.° 5 para 85%, tendo sido os licitantes notificados desse facto,
através da plataforma eletrónica, às 16:15 horas, previamente ao início da Ronda n.°
4, nos seguintes termos:
Tabela n.° 9

—

Notificação da alteração da regra de atividade para 85%

Principal

2021-01-14 16:1500

Notificação automática O nível de atividade requerido é estabelecido em 85% a partir da ronda 5 (arta26r)

Às 13:03 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a NOS contactou
a ANACOM, tendo reportado, resumidamente, que no ecrã dos resultados, relativo à
Ronda n.° 2 da Fase de Licitação Principal, o lote C3 surgia como tendo sido por si
licitado e com indicação de Melhor Oferta por Desempate, quando na referida ronda a
NOS não licitou o lote C3. O representante da empresa pediu para ser contactado o
mais rápido possível, antes de se iniciar a Ronda n.° 3, para clarificação da situação.
Ao retornar a acima referida chamada, às 14:18 horas, a ANACOM solicitou que fosse
verificada a informação constante da janela “Consultar informação da ronda”, tendo
sido confirmado que o lote C3 estava indicado como sendo uma Melhor Oferta através
de um desempate. Foi então esclarecido pela ANACOM que não se tratava de um erro,
na medida em que o resultado final de cada ronda apresentava sempre as Melhores
Ofertas do licitante, independentemente da ronda de licitação em que ocorreram.
Quando questionado se o

mesmo acontecia com o histórico de

licitações

disponibilizado em formato PDF, foi esclarecido que este apenas apresentava as
licitações que os licitantes submetiam em cada ronda, pelo que não apresentava esta
informação.
Às 17:20 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do me/o alternativo à plataforma eletrón/ca”, a NOS contactou
novamente a ANACOM, tendo reportado, resumidamente, que na mensagem enviada
pela plataforma a agradecer a licitação, a informação sobre o número de lotes licitados
estaria incorreta, surgindo a informação relativa a 17 lotes, quando só haviam sido
licitados 15 lotes. Referiram, no entanto, que o ecrã onde foi efetuada a confirmação
indicava 15 lotes. Confirmaram que toda a informação estava correta, exceto o número
de lotes. A NOS pediu que a ocorrência fosse verificada antes de serem lançados os
resultados da ronda, por existir a possibilidade de a mesma ter impacto nos pontos de
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elegibilidade para a ronda seguinte.
AD retornar a acima referida chamada, às 18:20 horas, a ANACOM informou que o
valor visualizado na comunicação do resumo (os 17 lotes) era apenas informativo, mas
não era usado para o cálculo de qualquer indicador, como seria o caso do cálculo dos
pontos de elegibilidade, melhores ofertas ou qualquer outro indicador que fosse
relevante para as rondas seguintes. Esclareceu-se que existia uma discrepância, mas
que a mesma não impactava no posicionamento da empresa no leilão.
Foi indicado à NOS que verificasse o ficheiro do histórico onde surgiam as licitações
submetidas, os pontos de elegibilidade com que iniciaram a atividade e aqueles que
teriam na próxima ronda, indicando-se adicionalmente que a situação estaria a ser
corrigida, o que sucedeu no próprio dia.

Às

18:24 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das

“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a MEO
questionou a ANACOM sobre se estaria a ocorrer algum problema, uma vez que tendo
a última ronda terminado há cerca de 1 hora, ainda não tinham sido notificados dos
respetivos

resultados,

solicitando

indicação

de

quando

seriam

os

mesmos

apresentados. A ANACOM esclareceu que os resultados iriam ser apresentados de
imediato, o que teve lugar às 18:30 horas.
No primeiro dia da fase de licitação principal realizaram-se 4 rondas.
<

Dia 2— 15 de janeiro de 2021
A partir do segundo dia da fase de licitação principal (e até ao quinto dia) realizaramse 5 rondas diárias.

Às

10:58 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das

“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a DENSE AIR
contactou a ANACOM, tendo reportado, resumidamente, que a plataforma indicava,
erradamente, que havia sido acionada uma dispensa da Ronda n.° 5 para a Ronda n.°
6. Em resposta à ANACOM, o licitante informou que tinham 7 pontos de elegibilidade,
5 pontos de atividade e 1 dispensa.
Ao retornar a acima referida chamada, às 11:26 horas, a ANACOM solicitou que a
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DENSE AIA verificasse o ecrã, o qual já se encontrava corrigido e em que se
confirmava a existência de 2 dispensas por utilizar.
•

Dia 3—18 de janeiro de 2021

Às 12:47 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a NOS contactou
a ANACOM, tendo reportado, resurnidamente, que a plataforma começou, pelas
12:40 horas, a dar indicação de serviço temporariamente indisponível. Comunicou
adicionalmente que havia testado os vários acessos e que tendo feito ping’2 ao
endereço da plataforma, a resposta era “time ouf’. Notou que a ronda seguinte iria
começar pelas 13:15 horas e sublinhou a necessidade de não ser colocada em
desvantagem face aos outros licitantes.
Ao retornar a acima referida chamada às 13:08 horas, a ANACOM comunicou ao
representante da NOS que a plataforma indicava que se encontrava ligado através do
acesso November5, desde as 07:48 horas, e que às 12:49 horas (enquanto decorreu a
chamada anterior) o utilizador November3 também se teria ligado e, entretanto,
desligado.
Na sequência da afirmação de que a plataforma tinha estado disponível e indisponível,
a ANACOM confirmou que o utilizador November5 teria estado sempre ligado e, na
sequência da resposta da NOS, a ANACOM solicitou o envio de um print screen.
Tendo sido reiterada a preocupação quanto à instabilidade da plataforma, a ANACOM
questionou se haviam sido feitos pings para testar a indisponibilidade e informou que
havia uma proteção contra a sua utilização excessiva, que bloqueava o acesso.
Não se verificando então problemas, a ANACOM sugeriu que a NOS assegurasse mais
do que uma ligação e que, caso voltasse a verificar algum problema, contactasse
novamente a ANACOM.
Foi ainda sugerida a possibilidade de se fazer um teste no momento da chamada com
a ligação de um outro utilizador, para se confirmar o que se estava a ver, o que obteve
concordância.
Uma vez que a chamada foi interrompida devido a interferências, a ANACOM efetuou
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uma nova chamada às 13:14 horas, tendo confirmado que o utilizador November2
esteve ligado

e

que,

entretanto, se tinha

desligado. Em resposta à questão sobre se

poderia surgir a indisponibilidade apenas para um utilizador, a ANACOM afirmou que
não e que a mensagem a indicar a indisponibilidade poderia resultar da utilização
excessiva de pings, tendo voltado a sugerir que, como havia sido referido na sessão de
formação, a NOS tivesse mais do que um utilizador ligado.
Foi confirmado que os utilizadores November2, 3 e 5 se tinham ligado.
A NOS, através do seu técnico de IT, informou que tinha testado a rede, abrindo várias
sessões, com vários utilizadores e que não encontrara problemas de ligação da sua
parte e que a todos tinha surgido a mensagem no ecrã “serviço temporariamente
indisponível’, pelo que entendia que o problema teria de ser da plataforma.
A NOS confirmou que, naquele momento, estava a aceder sem problemas, mas que
iria enviar print screen, uma vez que entendia que o problema teria de ser da
plataforma. A ANACOM afirmou que não tinha a indicação de se verificarem problemas
na plataforma e reiterou a necessidade de manter mais do que um utilizador ligado.
A NOS remeteu à ANACOM uma comunicação sobre a instabilidade da plataforma,
tendo solicitado que se apurasse, com a máxima urgência, os motivos da ocorrência
reportada e se resolvessem as respetivas causas (Anexo 138)

—

a comunicação foi

respondida no dia 21 de janeiro, conforme explicitado adiante.
‘

Dia 4—19 de janeiro de 2021
Com base na análise dos montantes das licitações submetidas nas Rondas nos 5 a 18,
considerando a necessidade de garantir o equilíbrio entre a evolução da procura e um
ritmo adequado de licitações, a ANACOM entendeu adequado determinar, ao abrigo
do disposto nos

nos

8 e 9 do artigo 26.° do Regulamento do Leilão, a alteração do nível

de atividade na Ronda n.° 20 para 100%, tendo sido os licitantes notificados desse
tacto, através da plataforma eletrónica, às 16:30 horas, previamente ao início da Ronda
n.° 19, nos seguintes termos:
Tabela

Principal

.°

10— Notificação da alteração da regra de atividade para 100%

202101-19 16-3000

Notificação automática O nível de attvrdade requerido é estabelecido em 100% a partir da ronda 20 (ai! 26)

A NOS remeteu à ANACOM uma comunicação sobre o horário das rondas à sexta
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feira, no sentido de as mesmas terminarem às 16:00 horas (Anexo 139), a qual foi
respondida no dia 21 de janeiro, conforme explicitado adiante.
•> Dia 6—21 de janeiro de 2021
A NOS remeteu à ANACOM nova comunicação relativa à instabilidade da plataforma
(Anexo 140).
Nesta mesma data, o Conselho de Administração da ANACOM decidiu, ao abrigo do
n.° 1 do artigo 4.° do Regulamento do Leilão, prestar esclarecimentos à NOS sobre a
alegada instabilidade da plataforma, reportada pela empresa em 18 de janeiro (Anexo
141), tendo sido a empresa notificada dos mesmos através de comunicação remetida,
por via eletrónica, às 21:41 horas (Anexo 142).
Ainda neste mesmo dia, o Conselho de Administração da ANACOM decidiu, ao abrigo
do n.° 1 do artigo

40

do Regulamento do Leilão, que a cadência das rondas não devia

ser reduzida, dando resposta à solicitação apresentada pela NOS em 19 de janeiro
(Anexo 143). A empresa foi notificada desta decisão através de comunicação remetida,
por via eletrónica, às 21:41 horas (Anexos 144).
A partir deste dia, o sexto, da fase de licitação principal (e até ao octogésimo primeiro
dia) realizaram-se 6 rondas diárias.
Às 10:06 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a NOS contactou
a ANACOM, tendo reportado, resumidamente, que após ter feito o pré-preenchimento
da licitação, a plataforma ficou indisponível e apagou o que estava a ser preenchido.
Afirmou que assim que se apercebeu do sucedido, voltou a preenche-la, mas notou
que caso a tivesse submetido haveria um impacto na sua participação, nas dispensas
e pontos de elegibilidade.
A NOS informou ainda que se tinham verificado novos registos momentâneos de
indisponibilidades, como por exemplo às 10:03 horas e às 10:04 horas. Apesar de não
serem prolongadas no tempo, a empresa sublinhou a preocupação com o risco de
submeter uma licitação em branco, uma vez que tinha sido apagada a licitação inicial
e comunicou que ia reportar a situação por escrito.
Em resposta à observação da ANACOM de que continuava ligada através de um único
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que não considerava necessário estar a mudar,

tendo afirmado que o problema não era do acesso, mas sim da plataforma que referia
“serviço temporariamente indispon(vet’.
A ANACOM comunicou que se tratava de uma situação apenas reportada por um único
licitante e reiterou a necessidade de estarem ligados vários utilizadores em vários
acessos, no caso de se verificarem problemas com um deles.
A NOS afirmou que, independentemente de estarem ligados vários utilizadores, apenas
um deles podia fazer a licitação e que a situação teria acontecido independentemente
do utilizador. A ANACOM referiu que tal não era possível confirmar, uma vez que não
tinha sido testado outro utilizador, nem outro terminal, podendo a ocorrência relacionarse com o acesso à Internei. A NOS reiterou que se tratava de um problema da
plataforma, pois a informação de indisponibilidade vinha da plataforma.
A ANACOM informou que a situação iria ser averiguada, tendo a NOS referido que iria
reportar a situação por escrito.
Ao retornar a acima referida chamada, às 10:21 horas, a ANACOM informou que caso
se carregasse na tecla ‘F5’ (refresh do browser) no momento em que se estava a
preencher as licitações, a plataforma não guardava o pré-preenchimento, pelo que
teriam de proceder novamente ao seu preenchimento. Foi referido que se tratava de
uma situação normal e que tinha sido explicada na ação de formação. Comunicou-se
ainda que se verificou que o utilizador November5 tinha feito, pelo menos, 10 pedidos
de acesso à plataforma por cada segundo e que isso fazia com que o mecanismo de
proteção da plataforma bloqueasse temporariamente o utilizador,
A ANACOM reiterou ainda que, por essa razão, se insistia que a NOS ligasse outros
utilizadores, por poder ser um problema na máquina do utilizador November5, e que
estando outros utilizadores ligados, com rede fixa ou rede móvel, se obtinha
redundância.
Perante a insistência de que o problema seria da plataforma e que seria esta a
responsável pela emissão da mensagem, a ANACOM esclareceu que não era a
plataforma que apresentava o serviço indisponível. A mensagem de

‘serviço

indisponível’ era dada pelo frontend quando no dashboarddo licitante se tentava fazer
uma ligação à plataforma e, não obtendo uma resposta, ou seja, não conseguindo
comunicar com os servidores onde a plataforma está alojada, era retornada a referida
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mensagem, o que poderia resultar de falhas de rede e, eventualmente, por se terem
verificado mais do que 10 pedidos por segundo de acesso à plataforma na máquina do
utilizador November5. A ANACOM sublinhou que a existência de pedidos sistemáticos
não era uma situação normal e que deveria ser investigada pela NOS, sugerindo-se a
utilização de outros terminais.
Em resposta à pergunta da NOS, a ANACOM explicou que o dashboardera o ecrã em
que acedia à plataforma e que a página a que o licitante tinha acesso é que eslava a
tentar comunicar com os servidores da plataforma.

Às

10:50 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das

“Condições de utilização do me/o alternativo à plataforma eletrónica”, a VODAFONE
contactou a ANACOM, tendo reportado, resumidamente, que os seus utilizadores
ligados à plataforma estariam sistematicamente a ter a indicação de que a plataforma
estava temporariamente indisponível, surgindo essa indicação no ecrã durante vários
segundos e em diferentes computadores que estavam ligados por diferentes meios.
A ANACOM informou que não tinha conhecimento de instabilidade na plataforma e que
todos os utilizadores da VODAFONE se encontravam ligados. A VODAFONE
confirmou que no momento estaria estável, mas que a situação ocorria normalmente
durante 1 segundo (mas registaram uma indisponibilidade durante 10 segundos),
voltando depois a plataforma a ficar disponível.
Questionada sobre a latência da sua ligação à plataforma, a VODAFONE indicou que
era normalmente de 60 milissegundos (ms), mas que, de repente, subia para 300 ms,
600 ms, 700 ms e depois ficava temporariamente indisponível. Essa situação era
sempre precedida pelo aumento do valor de latência. Informou ainda que, de acordo
com a sua análise, nada indicava que o problema fosse da sua parte, uma vez que não
existia um padrão atípico, não tendo mudado qualquer procedimento face aos últimos
dias.
Ao retornar a acima referida chamada às 11:08 horas, a ANACOM informou que uma
das máquinas do servidor tinha ficado mais lenta, o que podia ter provocado as falhas
momentâneas, mas, uma vez que existiam recursos de redundância, as rondas não
foram postas em causa. Informou-se adicionalmente que, após o fim da ronda, se iria
intervir no sistema de modo a estabilizar a plataforma, o que veio a ser efetuado.
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Às 10:58 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a NOS contactou
novamente a ANACOM, tendo solicitado, resumidamente, que se confirmasse que
apenas o utilizador November2 estava ligado, uma vez que na sequência da chamada
anterior tinham alterado o circuito de acesso, o que foi confirmado pela ANACOM.
Comunicou adicionalmente que, mesmo com as alterações efetuadas, surgiu
novamente, de forma momentânea, a mensagem de serviço temporariamente
indisponível, ficando depois a plataforma restabelecida. Solicitou que fosse verificado
se, com a ligação do utilizador November2, se mantinham as tentativas repetidas de
acesso à plataforma.
Ao retornar a acima referida chamada, às 11:20 horas, a ANACOM confirmou que após
o início da ronda, às 10:30 horas, não se verificaram situações de pedidos sucessivos
de ligação à plataforma, tendo a NOS informado que se havia verificado novamente,
de forma transitória, com o utilizador November2, a mensagem de serviço
temporariamente indisponível. Foi comunicado pela ANACOM que essa situação
poderia resultar da alguma lentidão do sistema, que havia sido detetada e que a
situação estava a ser resolvida para assegurar a estabilidade.
A NOS sublinhou a sua preocupação com a plataforma e que em relação à situação
reportada na chamada anterior, detetou que não tinha sido feito o F5 (refresh do
browser) e que já tinham preenchido os campos de licitação, tendo depois surgido a
indisponibilidade, transitória, sendo que quando retomou o referido campo de licitação,
o mesmo já não estava preenchido.
A ANACOM sugeriu ainda que mantivesse ligados mais do que um utilizador.
A NOS informou que iria enviar os prints screens das indisponibilidades registadas e
pediu informação sobre a ocorrência dos 10 pedidos por segundo, uma vez que não
tinha nenhum registo e queria saber o que se tinha passado. A ANACOM indicou que
a equipa técnica estava a verificar a situação.
•• Dia 7—22 de janeiro de 2021
A VODAFONE e a MEO remeteram à ANACOM comunicações no contexto da
pandemia da COVID-19 (Anexos 145 e 146), tendo a VODAFONE solicitado a
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suspensão temporária do leilão, enquanto a MEO solicitou informação sobre as
medidas que a ANACOM previa tomar face à situação epidemiológica que o país
atravessava. A ANACOM deu resposta a estas comunicações no dia 2 de fevereiro,
conforme explicitado adiante.
•> Dia 9 —26 de janeiro de 2021
A MEO remeteu à ANACOM uma nova comunicação relativa à pandemia, reiterando a
urgência em obter um esclarecimento quanto às medidas que a ANACOM previa tomar
(Anexo 147). A ANACOM deu resposta a esta comunicação no dia 2 de fevereiro,
conforme explicitado adiante.
<• Dia 11 —28 de janeiro de 2021
A NOS remeteu à ANACOM uma comunicação no contexto da pandemia da COVID
19, solicitando a suspensão do leilão por tempo indeterminado (Anexo 148). A MEO
remeteu nova comunicação, reiterando o pedido de resposta às suas anteriores
comunicações sobre o mesmo assunto, dos dias 22 e 26 de janeiro (Anexo 149).
Ambas as comunicações foram respondidas no dia 2 de fevereiro, conforme explicitado
adiante
•• Dia 12—29 de janeiro de 2021
A MEO remeteu uma nova comunicação reiterando o pedido de resposta às anteriores
comunicações relativas à pandemia (Anexo 150).
•• Dia 13—01 de fevereiro de 2021
A MEO remeteu uma nova comunicação reiterando o pedido de resposta às anteriores
comunicações relativas à pandemia (Anexo 151).
Por decisão do Presidente do Conselho de Administração da ANACOM13, adotada ao
abrigo do n.° 1 do artigo 4.° do Regulamento do Leilão e por razões de urgência, nos
termos e ao abrigo do n.° 3 do artigo 29.° dos Estatutos da ANACOM, foi dada resposta
às questões suscitadas pela MEO, pela NOS e pela VODAFONE relativas à pandemia
(Anexos 152 a 153), já no decurso do dia 2 de fevereiro, através de comunicações

Ratificada na reunião seguinte do conselho de Administração da ANAcOM, realizada em 4 de fevereíro.
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remetidas, por via eletrónica, às 00:09 horas (VODAFONE) e às 00:10 horas (MEO e
NOS) (Anexos 155 a 157).
Às 14:50 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do me/o alternativo à plataforma eletrônica”, a NOS contactou
a ANACOM, tendo solicitado, resumidamente, a confirmação de que a sua licitação
tinha sido submetida, uma vez que que após a submeter às 14:45 horas e tendo surgido
o ecrã com a mensagem “obrigado pela sua participação nesta ronda”, surgiu, uns
segundos depois, um novo ecrã para fazer solicitação. Após algum tempo, voltou a
aparecer o ecrã da licitação, ou seja, a confirmação da licitação realizada.
A ANACOM confirmou que a licitação tinha sido submetida e que situação iria ser
analisada.
Ao retornar a acima referida chamada, às 15:24 horas, a ANACOM informou que a
situação reportada resultava do facto do dashboard fazer pedidos periádicos de
atualização à plataforma, para garantir a atualização da informação. Neste caso,
coincidiu com o pedido da submissão da licitação e uma vez que a licitação ainda
estava a ser processada, o que foi visualizado foi o ecrã de ronda a decorrer. Assim
que foi aceite, a licitação voltou para o ecrã de resumo.
Em resposta sobre o que era o dashboard e à afirmação de que este não estava
mencionado no manual do licitante, a ANACOM esclareceu que o dashboardera o ecrã
de licitação e que constava da página 4 do manual.
Questionada sobre se a plataforma faz atualizações do dashboard, a ANACOM
confirmou que sim, que eram leitos pedidos periódicos de atualïzação da plataforma,
para que este apresentasse a informação mais atual. Neste caso em particular houve
a coincidência de se verificarem em simultâneo os dois acontecimentos, a licitação e o
pedido de atualização da plataforma, o que fez com que, quando uma ronda estava a
ser processada, surgisse o outro ecrã, mas a informação estava toda correta.

Às

15:38 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das

“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a VODAFONE
contactou a ANACOM, tendo reportado, resumidamente, que a plataforma estava
instável, com a latência a subir para valores acima de 700 milissegundos, 1 segundo,

37

AíJ/\

•

AUTORIDADE
NACiONAL
DE COMUNICAÇÕES

CONSELHO OE ADMINISTRAÇAO

surgindo depois o ecrã a indicar serviço temporariamente indisponível. Informou ainda
que tinham vários utilizadores ligados e que a situação tinha começado de forma mais
insistente na última ronda. Questionou se o problema seria de um dos servidores da
plataforma, uma vez que essa situação já se tinha verificado anteriormente. Referiu
adicionalmente que estava a verificar os seus próprios sistemas.
Ao retornar a acima referida chamada, às 15:52 horas, a ANACOM informou que tinha
identificado instabilidade às 15:31 horas num dos nós do sistema, mas que a mesma
foi resolvida, tendo-se tratado de uma situação excecional, e confirmou que o sistema
continuou operacional, apesar de mais lento. A ANACOM assegurou que continuaria a
monitorizar a situação.
+ Dia 15—03 de fevereiro de 2021
Às 09:27 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletr6nica”, a NOS contactou
a ANACOM, tendo reportado, resumidamente, que tinha registado indisponibilidade
temporária do serviço às 08:51 horas. Estando ligada com o utilizador November3,
ligou-se depois com outro utilizador, Novembers, tendo às 09:03 horas surgido
novamente o ecrã “serviço temporariamente indisponível’.

Às 09:23 horas, ligada com o utilizador Novembers e já com os campos preenchidos
com a licitação, voltou a surgir o ecrã “serviço temporariamente indisponível’ e quando
o ecrã voltou, o pré-preenchimento tinha desaparecido. A empresa notou a sua
preocupação com a instabilidade da plataforma.
A ANACOM confirmou que a licitação tinha sido submetida e indicou que iria averiguar
o que tinha acontecido.
Ao retornar a acima referida chamada às 09:51 horas, a ANACOM confirmou que as
licitações haviam sido aceites, conforme podia ser verificado no histórico, no
dashboard. Adiantou ainda que um dos nós do sistema (uma das máquinas que serve
a plataforma, como redundância) falhou temporariamente, tendo a plataforma passado
a ser servida por uma das outras máquinas e que por isso conseguiu submeter a
licitação. No entanto, essa instabilidade foi sentida até essa máquina ter sido removida
do sistema. A NOS deu conta que era estranho a instabilidade dever-se a uma máquina
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que deveria ser de redundância.
A ANACOM indicou ainda que a estabilidade foi restabelecida, mas que iria continuar
a acompanhar a situação.
• Dia 17—05 de fevereiro de 2021
A NOS remeteu à ANACOM uma comunicação relativa a notícias sobre uma possível
fusão das operações da VODAFONE e da Másmóvil, em Portugal e em Espanha
(Anexo 158), a qual foi respondida pela ANACOM no dia 5 de março, conforme
explicitado adiante.
O Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações remeteu à ANACOM
uma comunicação recomendando que esta adotasse, no contexto da pandemia, as
medidas adequadas a garantir que cada ronda de licitação assegure o respeito pelos
direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos (Anexo 159), a qual foi
respondida no dia 19 de fevereiro, conforme explicitado adiante.
• Dia 19—09 de fevereiro de 2021
A NOS remeteu à ANACOM uma comunicação dando conhecimento de que teria sido
entregue no mesmo dia, por protocolo, uma comunicação remetida ao cuidado do
Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, que, pelo seu carácter
estritamente confidencial, não teria sido, propositadamente, remetida por via eletrónica
(Anexo 160).
+ Dia 20— 10 de fevereiro de 2021
A ANACOM deu conhecimento à Autoridade da Concorrência (AdC) de que a NOS
remeteu, a 9 de fevereiro, uma comunicação que classificou como “estritamente
confidencia!’, na qual se indicava que teria sido enviada para conhecimento da AdC,
pelo que se solicitou confirmação desse facto (Anexo 161), o que veio a acontecer no
dia 15 de fevereiro, conforme explicitado adiante.
+ Dia 21 —11 de fevereiro de 2021
O Conselho de Administração da ANACOM decidiu, ao abrigo do disposto no artigo 4.°
do Regulamento do Leilão que, perante pedidos apresentados pelos licitantes para a
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utilização de espectro para a realização de ensaios técnicos nas faixas objeto do Leilão
que abrangessem o período entre a fase de consignação e a emissão dos títulos de
atribuição dos direitos de utilização de frequências, o seu eventual deferimento seria
sujeito à condição de os requerentes serem reconhecidos como licitantes vencedores,
limitando-se as autorizações ao espectro que lhes viesse a ser consignado na
sequência da validação lote a lote, realizada pelo Conselho de Administração da
ANACOM, nos termos do artigo 35.° do Regulamento do Leilão, e que viesse a ser
objeto da atribuição dos correspondentes direitos de utilização de frequências (Anexo
162). Esta decisão foi notificada aos licitantes no dia 11 de fevereiro, através de
comunicações remetidas, por via eletrónica, às 21:56 horas (DENSE AIR), às 21:57
horas (DIXAROBIL e MEO) e às 21:58 horas (NOS, NOWO e VODAFONE) (Anexos
163 a 168).
(• Dia 22—12 de fevereiro de 2021

A ANACOM, tendo presente o disposto no n.° 1 do artigo 27.° do Regulamento do
Leilão, informou os licitantes, através de comunicações remetidas, por via eletrónica,
às 15:30 horas (DENSE AIR), às 15:31 horas (DIXAROBIL), às 15:32 horas (MEO), às
15:33 horas (NOS e NOWO) e às 15:34 horas (VODAFONE), que o leilão manteria o
seu normal funcionamento durante a terça-feira de Carnaval (Anexos 169 a 174).
•> Dia 23—15 de fevereiro de 2021
A AdC confirmou que recebeu a comunicação remetida pela NOS referenciada na
comunicação da ANACOM do dia 10 de fevereiro (Anexo 175).
+ Dia 27—19 de fevereiro de 2021
A ANACOM deu resposta à comunicação do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e das Comunicações recebida a 5 de fevereiro, relativa às medidas a adotar no contexto
da pandemia (Anexo 176).
A ANACOM, através de comunicação remetida, por via eletrónica, às 17:15 horas,
acusou a receção da comunicação da NOS de 9 de fevereiro (Anexo 177), tendo
também dado conhecimento dessa resposta à AdC (Anexo 178).
•‘ Dia 28 —22 de fevereiro de 2021
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uma comunicação sobre a possível fusão entre

a

Másmóvil e a VODAFONE e o impacto que esta poderia ter no leilão (Anexo 179), a
qual foi respondida no dia 5 de março, conforme explicitado adiante.
+ Dia 37—05 de março de 2021
A ANACOM deu conhecimento à AdC das comunicações da NOS e da MEO,
respetivamente dos dias 5 e 22 de fevereiro, sobre a possível fusão entre a Másmóvil
e a VODAFONE, tendo sido as referidas empresas informadas dessa comunicação,
por via eletrónica, às 13:38 horas (MEO) e às 13:41 horas (NOS) (Anexos 180 e 181).
+ Dia 44—16 de março de 2021
A MEO remeteu à ANACOM nova comunicação sobre a possível fusão entre a
Másmóvil e a VODAFONE (Anexo 182).
+ Dia 49 —25 de março de 2021

Às 10:43 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletránica”, a NOS
questionou a ANACOM, resumidamente, se iria renovar ou mudar o certificado da
plataforma eletrónica, uma vez que este apresentava como data do termo de validade
o dia de 28 de março de 2021, que coincidia com o fim de semana.
Ao retornar a acima referida chamada, às 10:53 horas, a ANACOM confirmou que o
novo certificado já tinha sido gerado e que a plataforma seria atualizada em
conformidade e antes do final do prazo. Foi ainda referido que, em princípio, o browser
assumiria automaticamente a atualização, mas que poderia ser necessário efetuar um
refresh da página.
•• Dia 53—29 de março de 2021
Às 10:24 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrônica”, a NOS reportou
à ANACOM, resumidamente, que no fim da ronda não surgia a hora correta na primeira
página do ficheiro dos resultados no histórico de licitações, aparecendo 09:03 horas
em vez de 10:03 horas, mas que o documento com a descrição das rondas estava
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correto.

A ANACOM referiu que iria verificar a situação e corrigir a mesma, tendo referido que
neste caso não seria necessário devolver a chamada, o que mereceu concordância da
NOS.
< Dia 54—30 de março de 2021
A ANACOM, tendo presente o disposto no n.° 1 do artigo 27.° do Regulamento do
Leilão, informou os licitantes, através de comunicações remetidas, por via eletrónica,
às 19:13 horas (MEO. NOS, NOWO e VODAFONE) e às 19:14 horas (DENSE AIA e
DIXAROBIL). que o leilão manteria o seu normal funcionamento durante o período da
Páscoa (Anexos 183 a 188).
Dia 64—14 de abril de 2021
Às 16:07 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
‘Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a MEO reportou
à ANACOM, resumidamente, que segunda-feira (12 de abril de 2021) haviam detetado
pela primeira vez o que aparentava ser um pequeno bug na plataforma, o qual se
repetiu nos dias seguintes, questionando se não teria havido alguma atualização.
Referiu que no ecrã onde selecionava os incrementos, o totalizador da licitação
apresentava mais 1000 euros do que devia e que o mesmo acontecia no ecrã de
confirmação da licitação, mas que o valor que surgia após submeter a licitação estava
correto, tendo dado o exemplo específico da Ronda n.° 366. Mais referiu que o erro
seria só no total, estando o preço dos lotes correto. A MEO referiu que a situação se
verificou na Ronda n.° 364 ou n.° 365 e depois nas Rondas nos 366, 370 e 376.
A ANACOM comunicou que iria averiguar a situação.
Dia 65—15 de abril de 2021
Às 11:20 horas, a ANACOM retornou a chamada efetuada no dia anterior pela MEO, e
informou que tinha sido detetado um erro que surgia apenas na visualização da soma,
o qual só acontecia em situações muito específicas. Esclareceu ainda que o cálculo
dos valores não era afetado, uma vez que não recorria a esses dados, mas sim aos
que constavam do servidor e essa informação estava correta. Foi comunicado que a
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situação tinha sido corrigida e que não deveria voltar a acontecer. Sugeriu-se fazer um
refresh da página, para que as alterações fossem efetivas.
Questionada pela MEO sobre se fazer retresh, significava fazer logout e depois login,
uma vez que faziam refresh com frequência, a ANACOM indicou que era só carregar
no botão de refresh.
• Dia 71 —23 de abril de 2021
Às 15:15 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a NOS reportou
à ANACOM, resumidamente, que por duas vezes surgiu na plataforma a mensagem de
“serviço temporariamente indisponível’ e que não lhe era possível obter o histórico das
submissões, indicando que às 15:17 horas o histórico ainda era o da Ronda nY 417,
que terminou às 13:00 horas.
A ANACOM informou que a questão relativa ao histórico já havia sido identificada e que
estava em fase de resolução, mas que a informação estava correta. Em resposta à
NOS, a ANACOM referiu que era possível que a mensagem estivesse associada à
questão do histórico, mas que iria confirmar e fazer todos os esforços no sentido de
assegurar o acesso ao histórico antes do início da ronda seguinte.
Ao retornar a acima referida chamada às 15:25 horas, a ANACOM assegurou que os
técnicos tinham verificado a plataforma e que se encontrava tudo correto, tendo a NOS
confirmado que já tinha acesso ao histórico.
•• Dia 79—5 de maio dc 2021
A ANACOM incluiu uma notificação na plataforma eletrónica, a informar que, a partir de
10 de maio de 2021,procuraria assegurar diariamente um intervalo de 20 minutos entre
todas as rondas, de forma a possibilitar a existência de mais uma ronda por dia, nos
seguintes termos:
Tabela n.° 11

Pnncipal

—

Notificação relativa ao novo intervalo entre rondas

2021 -05-05

is

03.35

OCA da ANACOM enviou uma nor, íncação A partir de lede mano de 2021 a ANACOM procurará assegura, diariame,,re
um ietsrva1o de 20 minutos entre todas as ‘ondas, de formaa possibilitar a esisnência de mais uma ronda po, dia
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+ Dia 82—10 de maio de 2021
A partir de octogésimo segundo dia da fase de licitação principal (e até ao centésimo
décimo nono dia) realizaram-se 7 rondas diárias.
+ Dia 83—11 de maio de 2021
A MEO remeteu à ANACOM uma comunicação sobre a alegada falta de aviso prévio
relativa à realização de 7 rondas diárias (Anexo 189), a qual foi respondida no dia 12
de maio, conforme explicitado adiante.
+ Dia 84—12 de maio de 2021
A ANACOM informou a MEO, através de comunicação remetida, por via eletrônica, às
14:58 horas, que, no dia 5 de maio, que tinha efetuado um pré-aviso relativamente à
realização de 7 rondas diárias através da plataforma eletrónica (Anexo 190).
+ Diall7—3odejunhode2o2l
Tendo sido alterado o Regulamento do Leilão (através do Regulamento n.° 596-A/2021,
de 30 de junho), a ANACOM informou os licitantes, através de comunicações
remetidas, por via eletrónica, às 22:05 horas (VODAFONE), às 22:06 horas (MEO, NOS
e NOWO) e às 22:07 horas (DENSE AIA e DIXAROBIL), do calendário de rondas que
tencionava adotar a partir do dia 5 de julho,

inclusive

(Anexos 191 a 196).
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Tabela n.° 12— Calendário de rondas adotado a partirdeS de julho

Rcrda

mico

Frio

1

090000

09 30:00

2

095000

102000

3

‘04000

11:10.00

4

11:3000

1200.00

‘22000

1250.00

6

13:1000

134000

7

40000

143000

8

145000

1S2000

9

154000

1610.00

10

163000

17:00:00

11

172000

17:S0:00

12

18.10.00

18.40.00

•> Dia 119—02 de julho de 2021
A VODAFONE e a NOS remeteram comunicações à ANACOM dando conta que a
plataforma eletrônica indicava que a Ronda n.° 747 teria a duração de 60 minutas
(Anexos 197 e 198).
A ANACOM incluiu uma notificação na plataforma eletrônica, às 20:48 horas, a informar
que a Ronda n.° 747 e seguintes teriam a duração de 30 minutos, nos termos do n.° 3
do artigo 27.° do Regulamento n.° 987-A/2020, de 5 de novembro, na redação dada
pelo Regulamento n.° 596-A/2021, de 30 de junho. Mais notificou que essa informação
retificava

a

anteriormente

disponibilizada,

através

da

plataforma

eletrónica,

relativamente à Ronda n.° 747.
Tabela n.° 13— Notificação sobre a duração da ronda 747 e seguintes

Principal

2021-07-02 23 4ã 25

e.-,i nu ma not’fKação A rendo 747€ seg ares ,e5 aduaça 1
20 nutos, nos remos dr a. r 3
do artigo 27 ‘do Regulamenlo n 957 A’2020, de 5 de rojembro na redação dada pelo Regulamento n a 595 A1202 1, de
30 dejunlio Esta informação relifica a anteriormente disponibilizada, através da plalalorni a eletrônica ,ela,isame’nre à
ronda 747

GOA na ãNACCM

Adicionalmente, a ANACOM transmitiu a mesma informação aos licitantes, por via
eletrônica, através de comunicações remetidas, por via eletrônica, às 21:17 horas
(DENSE AIR), às 21:20 horas (DIXAROBIL), às 21:23 horas (MEO), às 21:24 horas
(NOS), às 21:26 horas (NOWO) e às 21:27 horas (VODAFONE) (Anexos 199 a 204).
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A ANACOM deu ainda resposta às acima referidas comunicações da VODAFONE e da
NOS, através de comunicações remetidas, por via eletrónica, às 21:32 horas
(VODAFONE) e às 21:34 horas (NOS) (Anexos 205 e 206).
•• Dia 120—05 de julho de 2021
Para assegurar a redução da duração das Rondas a partir de 5 de julho de 2021, no
quadro da alteração do Regulamento do Leilão decorrente do Regulamento n.° 596A/2021, de 30 de junho, a plataforma eletrônica foi alterada em conformidade com a
redação dos nos 1 e 3 do artigo 27.° que entrou em vigor naquela data.
A MEO remeteu à ANACOM uma comunicação a solicitar esclarecimentos pelo facto
de a plataforma eletrônica continuar a incluir a informação de que a Ronda n.° 747 teria
a duração de 60 minutos (Anexo 207).
Às 09:14 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
‘Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletrónica”, a NOS reportou
à ANACOM, resumidamente, que a plataforma indicava que a Ronda n.° 747 teria a
duração de 60 minutos e não 30 minutos, como havia sido notificado pela ANACOM e
fez referência à troca de comunicações do dia 2 de julho sobre a duração da ronda e a
informação disponibilizada na plataforma. Pediu que se confirmasse qual seria a
duração da Ronda n.° 747 e a duração das rondas seguintes.
A ANACOM referiu que a situação já tinha sido identificada, estando a equipa técnica
a resolver a mesma, e que entraria em contacto quando tivesse mais informação.
Questionada pela representante da NOS sobre se a ronda iria ter a duração de 60
minutos, a ANACOM referiu que, naquele momento, não podia dar mais informação,
mas que tentaria responder à questão o mais rapidamente possível.

Às 09:34 horas, a ANACOM notificou os licitantes, através da plataforma eletrônica, de
que, por motivos de ordem técnica relacionados com o funcionamento da plataforma
eletrônica, decidira14 aumentar a duração da Ronda n.° 747 para 60 minutos.

14
Por determinação da Vogal do Conselho de Administração da ANACOM, Isabel Areia, em substituição do
Vice-Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, tomada ao abrigo da alínea m) do n.° 1 e do n.°
2 da Delegação de Competências.
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Tabela n.° 14— Notificação sobre o aumento de duração da ronda 747
Principal

2021 -07-05 09:34:37

OCA da ANACOM enviou urna notificaçdo: Por motivos
e ordem técnica relacionados com o funcionamento da
plataforma eletrônica, a ANACOM deciciu aumentar a
duraçõo da ronda 747 para 60 minutos.

Às 11:12 horas, através de comunicação remetida, por via eletrónica, a ANACOM deu
resposta à comunicação da MEO acima referida (Anexo 208).
Ao retornar a acima referida chamada da NOS, às 09:34 horas, a ANACOM confirmou
que, como indicado na mensagem enviada pela plataforma, a Ronda n.° 747 teria a
duração de 60 minutos. Questionada sobre a duração das rondas seguintes, a
ANACOM informou que esperava que tivessem a duração de 30 minutos, mas que
naquele momento ainda não o poderia confirmar. No entanto, foi dada a indicação que,
no caso de não se confirmar a duração de 30 minutos nas rondas seguintes, a
ANACOM entraria novamente em contacto.
Confirmando-se que as rondas seguintes mantinham a duração de 30 minutos, não se
estabeleceu novo contacto.
No centésimo vigésimo dia da fase de licitação principal realizaram-se 11 rondas.
• Dia 121 —06 de julho de 2021
A partir do centésimo vigésimo primeiro dia da fase de licitação principal (com exceção
da última ronda do leilão, no ducentésimo primeiro dia) realizaram-se 12 rondas diárias.
•> Dia 133—22 de julho de 2021
A NOS remeteu à ANACOM um requerimento a solicitar a substituição de dois dos seis
representantes designados nos termos do artigo 13.0 do Regulamento do Leilão, com
efeitos a partir de 16 de agosto (Anexo 209). A ANACOM deu resposta a este
requerimento no dia 5 de agosto, conforme explicitado adiante.
+ Dia 143—5 de agosto de 2021
A ANACOM, por decisão do seu Conselho de Administração, deferiu o pedido de
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substituição de dois representantes da NOS, tendo decidido que, para esse efeito, a
empresa

Ubiwhere

remeteria aos representantes da empresa substitutos as

necessárias informações de autenticação (Anexo 210). A NOS foi notificada desta
decisão, através de comunicações remetidas, por via eletránica, às 17:59 horas do
mesmo dia (Anexo 211).
Em cumprimento da referida decisão da ANACOM, a Ubiwhere remeteu, aos
representantes substitutos da NOS, os elementos de acesso e de autenticação, por via
eletrônica, em duas fases:
—

envio do “Nome de Utilizador” a cada um dos representantes em 10 de agosto de
2021, através de comunicações remetidas, por via eletrónica, às 19:12 horas, e em
13 de agosto de 2021, às 09:56 horas (Anexo 212);

—

após a confirmação da receção da comunicação anterior, a matriz de acesso à
plataforma eletrônica e a matriz para a utilização do meio alternativo foram enviadas
a cada um dos representantes, através de comunicações remetidas, por via
eletrônica, em 11 de agosto de 2021, às 10:48 horas, e em 13 de agosto, às 14:56
horas (Anexo 213).

<• Dia 179—24 de setembro de 2021

Para assegurar a inibição dos incrementos de 1% e de 3% a partir de 27 de setembro
de 2021, no quadro da alteração do Regulamento do Leilão decorrente do Regulamento
n.° 867-A/2021, de 20 de setembro, a plataforma eletrônica foi alterada em
conformidade com a redação do n.° 1 do artigo 30.° que entrou em vigor naquela data.
Nesta data, a ANACOM incluiu, às 18:19 horas e às 18:20 horas, uma notificação na
plataforma eletrónica (a qual teve de ser dividida em duas mensagens, atento o limite
de caracteres), informando os licitantes que no dia 27 de setembro deviam efetuar uma
atualização da página do respetivo browser, uma vez que poderiam visualizar (e até
conseguir selecionar) os incrementos de 1% e de 3% e se, nessas circunstâncias,
tentassem submeter uma licitação, a plataforma devolveria uma mensagem de erro, só
aceitando uma licitação em que os referidos incrementos não tivessem sido
selecionados.
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Tabela n.° 15— Notificação sobre refresh/reloadda página do browser
Principal

2021 0924 18 1935

OCA da ANACOM enviou uma notificação. Paia arsequ’ar que os ecrãs de licitação rniã o devrdanrenre aluatizados para
a alteração ao Rerrt,lamenro do Leilão que cai enicar em vigor em 27.09.2021, os licrian res d eve,ns tecari egar a página do
browaer (ou rega, Ia rei ti m retresh/reload através da tecla F5 ou das teclaa CtrltR) que usans nor seus acessos à
plataforma eletronica do Leitão imediatamente antes do inicio da primeira ronda desse dia. [continua na mensagem
seguinte]

Principal

2021-0924 1820:19

OCA da ANACOM enviou uma notificação, continuação da mensagem anterior) Se não o firerern podem enenruatmmste,
visualizar (e até coriueguir selecionsr) os incrementos de lft e de 302 e se, nessas circunãrãncias. tenitrem subisseter uma
licitação, a pratafornia devolverá ama mensagem de erro só aceitando uma licitação em que os reteridos incrementos
nao tenham sido selecionados.

Previamente ao envio das referidas mensagens, às 18:01 horas, a VODAFONE
recorreu ao contacto telefónico indicado nas ‘Condições de utilização do meio
alternativo à plataforma eletrónica” e informou que recebeu uma notificação na
plataforma eletrónica relativa a uma mensagem que não conseguiu visualizar e que
não ficou registada na plataforma.
Ao retornar essa chamada, às 18:23 horas, a ANACOM esclareceu que tinha tentado
enviar uma notificação que ficou retida na plataforma eletrónica por exceder o imite de
caracteres. Mais informou que, entretanto, a situação já tinha ficado resolvida, tendo
sido reenviada a mesma notificação, mas, desta feita, dividida em duas mensagens.
No mesmo dia, às 20:17 horas, a NOS solicitou esclarecimentos à ANACOM sobre a
informação disponibilizada na plataforma eletrónica do Leilão relativa à atualização dos
ecrãs de licitação decorrentes da alteração do Regulamento que iria entrar em vigor
em 27 de setembro de 2021 (Anexo 214).
Por decisão do Presidente do Conselho de Administração da ANACOM de 26 de
setembro de 202115, adotada por razões de urgência, nos termos e ao abrigo do n.° 3
do artigo 29.° dos Estatutos da ANACOM (Anexo 215), foi dada resposta à solicitação
da NOS, por comunicação remetida por via eletrónica, a 26 de setembro de 2021, às
18:55 horas (Anexo 216).
Dia 192—15 de outubro de 2021

Às 12:30 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletránica”, a NOS reportou
à ANACOM, resumidamente, que o histórico da Ronda n.° 1624 não havia sido gerado.
A ANACOM informou que iria analisar a situação e que retornaria a chamada.
15

Ratificada na reunião seguinte do conselho de Administração da ANACOM, realizada em 27 de setembro.
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Ao retornar a acima referida chamada, às 12:39 horas, a ANACOM indicou que os

históricos estariam a demorar um pouco a ser gerados, peio que se solicitava que a
NOS repetisse o procedimento para verificar se o problema se mantinha.
Por sua vez, a NOS referiu já se ter apercebido dessa dificuldade, pelo que só
procurava gerar o histórico 10 minutos após o termo de cada ronda. Esclareceu ainda
que efetuou a tentativa de obter esse documento 19 minutos após o termo da Ronda
n.° 1625. Em relação à possibilidade de geração do novo ficheiro de histórico, a NOS
referiu que iria aguardar o fim da ronda que estaria a decorrer.
Às 12:56 horas, a NOS reportou à ANACOM, resumidamente, que havia conseguido
gerar o histórico da última ronda, o qual continha os dados da ainda 1624. Mais
informou a ANACOM que o problema estaria relacionado com a hora que aparecia, de
forma incoerente, na capa do documento que era gerado.
A ANACOM informou que iria analisar o problema e, após ter sido questionada pela
NOS, indicou que o mesmo seria resolvido

—

expectavelmente

—

até segunda-feira (18

de outubro de 2021).
Às 14:42 horas, a ANACOM retornou a chamada, indicando que o problema havia sido
resolvido.
Dia 201 —27 de outubro de 2021

Às 15:39 horas, recorrendo ao contacto telefónico disponibilizado no âmbito das
“Condições de utilização do meio alternativo à plataforma eletránica”, a DENSE AIR
solicitou à ANACOM a confirmação de que os resultados das Rondas n.os 1724 e 1725
eram iguais. Tendo sido confirmada essa situação, a DENSE AIA questionou se o leilão
tinha terminado, tendo-lhe sido transmitido que não podia tirar essa conclusão.
Às 17:22 horas, a DENSE AIR tornou a contactar a ANACOM questionando a razão
para já terem passado 24 minutos desde o término da ronda anterior (a Ronda n.° 1727)
e não estarem publicados os resultados, sendo que a plataforma eletrónica estaria a
mostrar a mensagem “Ronda terminada. A apurar resultados”. Foi-lhe pedido que
aguardasse a publicação dos resultados.
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C. Resultados finais da fase de licitação
De acordo com o disposto no artigo 32.° do Regulamento do Leilão, a última ronda
corresponde àquela em que, cumulativamente:
a) Não é apresentada qualquer licitação para nenhum dos lotes;
b) A atividade requerida é de 100 %;
c) Não são acionadas dispensas.
Tendo-se verificado preenchidas, na Ronda

n.°

1727, as acima referidas condições para a

ocorrência da última ronda, foi este facto comunicado16 a todos os licitantes, através da
plataforma eletrônica, pelas 17:35 horas do dia 27 de outubro de 2021, em cumprimento
do disposto no n.° 2 do referido artigo 32.° do Regulamento do Leilão.
Tabela n.° 16— Notificação da ocorrëncia da última ronda

A ronda 1727 foi a última

Principal

2021-1D-27 17:35:39

Considerando o disposto no artigo 33.° do Regulamento do Leilão, foram os licitantes
notificado&7, através da plataforma eletrónica, às 17:35 horas do dia 27 de outubro de
2021, da informação prevista no artigo 34.° do Regulamento do Leilão, a saber:
a) Identidade dos vencedores e a indicação do número de lotes ganhos em cada
categoria;
b) Preço final de cada lote;
c) Montante final calculado nos termos do disposto nos artigos 23.° e 33.° do
Regulamento do Leilão.

16
Por determinação
alíneas) do n.° 1 da
17 Por determinação
alínea u) do n.° 1 da

do vice-Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, adotada nos termos da
Delegação de Competências.
do Vice-Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, adotada nos termos da
Delegação de Competências.
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Tabela n.° 17— Notificação dos resultados finais das fases de licitação

Resultados Finais
2021-10-27 17:35:39

Resumo
Licitante

Total de Lotes

Valor acumulado

Dense Air Portugal, Unipessoal. Ida.

4

5.765 MC

Dixarohil Telecom. Sociedade Unipessoal, Ida.

8

67,337 MC

MCD Serviços de Comunicações e Mullimédia. S.A,

12

125.229 MC

NOS Comunicações, S.A.

15

165,091 ME

NOWO Communications. 5 A

7

70.175 MC

Vodafono Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

11

133,205 MC

Fase de Licitação de Novos Entrantes
Fim: 2021011110:30:01

Inicio: 2020.12.22 10.00.00
Categoria

Lote

Preço

Licitante

Lote Vendido

B

61

30,0 M(

DFX,irobll felecom, Sociedade Unipessoal, Ida.

Sim

D

01

18,117 MC

Dixarobil Telecon, Sociedade Unipessoal, Ida

Sim

O

D2

18,11/ME

NOWO Coinmunications, S.A,

Sim

o

1)3

18,117 MC

NOWO Conut:inications, S.A.

Sim

Fase de Licitação Principal
Inicio: 2021-01-14 10:00:00

Fim: 2021-1027 17:00:02

Categoria

Lote

Preço

Licitante

Lote Vendido

A

Ai

19,2 MC

MEO- Serviços de Comunicações e Murtiméclia. S.A.

Sim
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A

A2

19,2M€

A

A3

19,2 MC

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoas. 5k

Sim

A

A4

19,2 MC

Vodafone Portugal, Comunicações

Sim

A

AS

19,2 MC

NOS Comunicações, SA,

Sim

A

A6

19,2 MC

NOS Comunicações, S.A.

Sim

C

Cl

6,OMC

MEO- Serviços de Coniunicações e Multimédia, SA,

Sim

C

C2

6,OMC

NOS Comunicações, S.A.

Sim

C

C3

6,OMC

NOS Comunicações, S.A.

Sim

C

C4

6,0 MC

MEO• Serviços de Comunicações e MuILméclia. S.A.

Sim

E

El

10,616 MC

NOS Comunicações, S.A.

Sim

F

ri

9,588 MC

NOWO Communications. S.A,

F2

9.132 MC

Dixarobil Telecom, Sociedade Unipessoal, Lda.

Sim

O

01

5,246 MC

Dixarobil Telecom, Sociedade Unipessoal, Lda.

Sim

H

[11

0,946 MC

Dense Air Portugal, Unipessoal, Lda.

Sim

H

H2

1,069 MC

Dixarobil Telecom, Sociedade Unipessoal, LcIa.

Sim

H

H3

1,041 MC

Dixarobil Telecom, Sociedade Unipessoal, Ida.

Sim

H

114

1,13MC

Dixarobil Telecom, Sociedade Unipessoal, Lda.

Sim

H

115

1,602 MC

Dixarobil Teleom, Sociedade Unipessoal, Ida.

Sim

H

H6

1,4MC

Dense Air Portugal. Unipessoal, Ida.

Sim

Ii

1,563 MC

Dense Air Portugal, Unipessoal, Ida.

Sim

12

1,59 MC

NOWO Communications, 5.A.

Sim

Pessoais.

SA.

Sim
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13

1.856 MC

Dense Air Portugal, Unipessoal, Lda.

Sim

4

1.836 MC

NOWO Conlmunicatjons, S.A.

Sim

1

j1

10,461 MC

NOS Comunicações, 5 A

Sim

J

J2

10,441 MC

NOS Comunicações, S.A.

Sim

3

J3

10.493 MC

NOS Comunicações, 5k

Sim

3

j4

10,521 ME

MIO Serviços de Comunicações e Multimódia, 5.4.

Sim

3

iS

10.521 MC

Voihiluiic Puilugal, Comunicações Pessoais. 5 A

Sim

J

36

10.532 MC

NOS Comunicações. S.A

Sim

3

37

10,499 MC

MIO Servços de Comunicações e Mul:;mêclia. 5 A

Sim

3

i8

10.44 MC

MCD - Serviços de Comunicações e Multimédia. S.A

Sim

1

39

10,532 MC

NOS Comunicações. 54

1

1 O

10.42% 5W

Vodafone Portugal. Comunicações Pessoais, 5 A

Sim

i

311

10.041 MC

MIO Serviços de Comunicações e Mijltimõdia, 5 A

Stni

J

312

10.487 MC

MIO Serv-ços de Comunicações e Multimédia, 5.4.

Sim

3

Jl3

10.586 MC

MI O Sei’v.ços de Con’.nicações e Mul:.móriia. 5 A

Sim

3

J14

10,576 MC

MEO- Serv ços de Comunicações e Multiméclia, SA.

Sim

3

3 IS

10.08 MC

NOS COmunicações. 5k

Sim

3

316

10,479 MC

NOWOConirnunications, 5k

Sim

J

317

10,487 MC

NOS Comuiiicaçoes. S.A

Sim

i

lIS

10.482 MC

NOS Comunicações, 5.4.

Sim

3

119

10,883 MC

Vodafn,ie Portugal, Comunicações Pessoais, 5 A

Sim

-

-

-

Snn
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J2D

10.117 MC

NOS Comunicações, 54.

Sim

j21

10.515 MC

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SÃ.

Sim

)22

10,455 M€

NOS Comunicações, S.A.

Sim

J23

10,498 MC

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SÃ.

Sim

j24

10,437 MC

vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, 5 A.

Sim

j25

10,511 MC

Vodafone Portugal. Comunicações Pessoais, 5.4.

Sim

j26

10,441 MC

MEO Serviços de Comunicações e Multimédia. S.A.

Sim

J27

10,442 MC

vodafone Portugal. Comunicações Pessoais, SÃ.

Sim

J28

10,44 MC

MEO’ Serviços de Comunicações e Multimédia. S.A.

Sim

129

10,97 MC

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

Sim

j30

10,448 MC

NOWO Communications, S.A.

Sim

Os resultados finais das fases de licitação foram disponibilizados na plataforma eletrónica,
na opção ‘Resultados” da janela de ‘Notificações.
De acordo com o previsto no n.° 2 do artigo 34.° do Regulamento do Leilão, os mesmos
resultados foram também publicados no sítio da ANACOM, ainda no dia 27 de outubro de
202118

Assim, e de acordo com os resultados finais da fase de licitação, foram ganhos 57 dos 58
lotes disponibilizados no leilão, aos preços que se indicam seguidamente:

Disponíveis em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentld=1 709327.
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Tabela n.° 18— Lotes ganhos nas duas fases de licitação

Lote
Ai
A2
A3
A4
A5
A6
Si
Ci
C2
C3
C4
Dl
D2
03
El
F1
F2
Ci
Hi
H2
H3
H4
H5
H6
II
12
13

kl
JOi
J02
J03
J04
J05
J05
J07
J08
J09
.1W
Jii
.112
J13
Ji4
Ji5
Ji6
J17
J18
J19

.120
J2i
.122
.123
.124
.125
.125
J27
.128
.129
.130

.

Faixa de
trequencias

Tamanho
dos lotes

700 MHz
700MHz
100 MHz
100MHz
700 MHz
700 MHz
900 MHz
900 MHz
900 MHz
900 MHz
900 MHz
1800 MHz
1800 MHz
1800 MHz
2,1 0Hz
2,6 6Hz
2.66Hz
2.6 0Hz
3,6 0Hz
3,6 GHz
3.6 0Hz
3.6 0Hz
3,6 0Hz
3,6 6Hz
3.6 6Hz
3,6 6Hz
3.6 0Hz
3,6 0Hz
3.6 6Hz
3.6 6Hz
3.6 6Hz
3,6 0Hz
3,6 0Hz
3,6 0Hz
3,6 6Hz
3.6 6Hz
3,6 0Hz
3,6 0Hz
3.6 6Hz
3.6 6Hz
3.6 6Hz
3.6 0Hz
3.6 6Hz
3.6 0Hz
3.6 6Hz
3.6 6Hz
3.6 0Hz
3.6 0Hz
3.6 0Hz
3.6 6Hz
3.6 6Hz
3.6 6Hz
3,6 6Hz
3.6 6Hz
3,6 6Hz
3,6 0Hz
3,6 0Hz
3,6 0Hz

2 x 5 MHz
2x5MHz
2 x 5 MHz
2x5MHz
2 x 5 ‘vlHz
2 x 5 MMz
2 x 5 MI-Iz
2 x 1 MHz
2 x 1 MHz
2 xl MHz
2 x 1 MHz
2 x5 MHz
2 x5 MHz
2 x5 MHz
2 x5 MHz
2 x 5 MHz
2x5MHz
25 MHz
lO MHz
10 MHz
lO MHz
10 MHz
lO MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
lO MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
lO MHz
10 MHz
lO MHz
10 MHz
10 MHz
lO MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 M[-Iz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
lO MHz
lO MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MHz
10 MKz
lO MHz
10 MHz
10 MHz

Preço dos lotes ganhos (milhões de euros)
Dense Air

Dixarobil

NOS

MEO

VODAFONE

NOWO

1 9,200
19,200
19,200
—-

—-

30.000

19200
19,200

—-

6,000
—-

--.

---

---

---

-

---

18.117
---

—-

6.000
—-

---

---

---

---

--.

---

-«

0,946
---

---

---

‘--

1 .400
1,563

.--

9,132
5.246
---

1,069
1,041
1.130
1.602

...

9,588

---

---

---

-—

—-

---

---

—-

---

---

---

---

---

---

---

---

1 .590
1,836

10,461
10,441
10,493

10,521

---

---

---

---

10,521

10,532

---

-‘-

10,499
10,440

---

--.

-‘-

---

---

---

---

---

---

10.041
10.487
10.584
10.576

---

---

---

---

---

---

..

-..

---

---

---

-—

---

---

---

---

10,532
-‘-

---

--.

-

10.419
10,482
10,482
---

---

---

---

---

---

---

---

--.

.-.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

--‘

---

---

10.483

10.117

-

--‘

10,428

10,080

---

---

--.

---

---

---

10,616

---

---

---

18,117
18,111

---

---

1,856

---

---

-..

---

6,000
6,000

---

10,455

---

---

.

.--

---

---

---

-•-

---

---

-—

10,515
—-

i0,498
10.437

io,sii

10441
---

10,440
---

---

---

---

‘--

10.442
10.970

10.448
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III. FASE DA CONSIGNAÇÃO
A. Ordenação dos licitantes vencedores
1. Ordenação inicial dos licitantes vencedores
Nos termos estabelecidos no artigo 35.° do Regulamento do Leilão, para efeitos da escolha
da localização exata dos lotes ganhos nas faixas de frequências dos 700 MHz, dos 1800
MHz, dos 2,6 0Hz (FDD) e dos 3,6 0Hz19, devem os licitantes vencedores ser ordenados
de acordo com os seguintes critérios sucessivos:
a) Montante final mais elevado na categoria em questão;
b) Maior número de lotes ganhos nessa categoria;
c) Maior número de lotes ganhos em todas as categorias.
Assim, na sequência da notificação dos resultados finais da fase de licitação, no dia 27 de
outubro de 2021, foi determinada20 a ordenação dos licitantes vencedores, em cada
categoria, tendo sido obtido o seguinte resultado (sem a ocorrência de empates):
Tabela n.° lg

—

Ordenação inicial dos licitantes vencedores

Ordenação inicial Artigo 35.° 3. a), b) e c)
-

Categoria: A

Faixa: 700 MHz

Pos.çâo

Licitante

Valor
(M€)

Lotes

Total
Lotes

Empate

1

NOS Comunicações. SA.

38.4

2

15

Não

38,4

2

11

Não

19,2

1

12

Não

2

-

Voclafone Portugal. Comunicações Pessoais.

MÍO Serviços de Comunicações e
Miiltiniedia, 5 A

Os lotes da faixa dos 900 MHz são sujeitos ao procedimento de consignação previsto no artigo 39.° do
Regulamento do Leilão.
20
Pelo Vice-Presidente do conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo da competência que lhe foi
delegada nos termos da alínea v) do n.° 1 da Delegação de Competências.

.
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Faixa: 1800 MHz
Licitante

Valor
(ME)

Lates

Total
Lotes

Empate

NOWO Commiinications, S.A.

36,234

2

7

Não

Dixarobil Telecom, Sociedade Unipessoal,
Lda

18,117

1

8

Não

Posição

2

AUTORIDADE
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Faixa: 2.6 6Hz
Valor

total

Empate

Posição

Licitante

1

N0WO Cornmunications, SA.

9,588

1

7

Não

2

Dixarobil Telecom, Sociedade Unipessoal,
Ida,

9,132

1

8

Não

Categoria: H

(MC)

Lotes

Lotes

Faixa: 3.6 GHz
Valor

Total

Posição

Licitante

1

Dixarobil Telecom, Sociedado Unipessoal,
Ida.

4,842

4

8

Não

2

Dense Ai, Portugal. Unipessoal, Lcla.

2,346

2

4

Não

Categoria: 1

(ME)

Lotes

Lotes

Empate

Faixa: 3.6 6Hz

Posição

Licitante

Valor (MC)

Lotes

Total Lotes

Empate

1

‘JOWO Communpcaipons, S.A.

3,426

2

7

Não

2

Dense A,r Porlugal. Unipessoal, Lda.

3.419

2

4

Nãn

Categoria:J

Faixa: 3.6 6Hz

Posição

Licitante

Valor

(MC)

Lotes

Total
Lotes

Empate

NOS Comunicações, SA.

104,075

10

15

Não

2

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais,
S.A.

94,805

9

11

Não

3

MEO Serviços de Comunicações e
Multimédra, S.A.

94,029

9

12

Não

4

NOWO Communications, S.A.

20,927

2

7

Não

-
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B. Consignação dos lotes atribuidos
No dia 27 de outubro de 2021, após a ordenação final dos licitantes vencedores e nos
termos do disposto no n.° 7 do artigo 35.° do Regulamento do Leilão, o Vice-Presidente do
Conselho de Administração da ANACOM decidiu, ao abrigo da competência que lhe foi
delegada nos termos das alíneas v), w) e x) do n.° 1 da Delegação de Competências
(Anexo 217), o seguinte:
a) Aprovar a ordenação dos licitantes vencedores em cada categoria, excetuando as
categorias 8 e C, de acordo com os critérios previstos no n.° 3 do artigo 35.° do
Regulamento do Leilão, conforme tabela 19;
b) Determinar que a sessão presencial destinada à escolha, pelos licitantes
vencedores, da localização exata dos lotes ganhos nas faixas de frequências dos
700 MHz, dos 1800 MHz, dos 2,6 GHz (FDD) e dos 3,6 GHz, seria realizada no dia
29 de outubro de 2021, pelas 15:00 horas, no Hotel Sana Malhoa. em Lisboa;
c) Determinar que, com vista à preparação da sessão presencial, cada licitante
vencedor deveria indicar, por via eletrónica para o endereço leilao50@anacom.pt,
e preferencialmente até às 11:00 horas do dia 29 de outubro de 2021, o nome e o
número do documento de identificação do(s) seu(s) representante(s) nessa sessão,
até um limite máximo de duas (2) pessoas, os quais, nos termos do n.° 6 do artigo
35.° do Regulamento do Leilão, deviam fazer-se acompanhar de um documento de
representação, com poderes bastantes para os vincular, nos termos legalmente
previstos.
d) Determinar a notificação dos pontos anteriores aos licitantes vencedores, por via
eletrónica, a partir do endereço leilao50@anacom.pt e para os endereços
indicados pelos mesmos, nos termos do disposto no n. 3 do artigo 13.° do
Regulamento do Leilão.
Em execução desta decisão, os licitantes vencedores foram notificados, através de
comunicações remetidas, por via eletrónica e no mesmo dia 27 de outubro de 2021, dos
pontos acima referidos, nos seguintes termos:
a) DENSE AIR, às 20:20 horas (Anexo 218);
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b) DIXAROBIL, às 20:20 horas (Anexo 219);
c) NOS, às 20:20 horas (Anexo 220);
d) NOWO, às 20:20 horas (Anexo 221);
e) MEO, às 20:21 horas (Anexo 222);
f)

VODAFONE, às 20:21 horas (Anexo 223).

Em resposta, nos dias 28 e 29 de outubro de 2021, os licitantes vencedores procederam à
indicação, por via eletránica através de comunicações enviadas para o endereço
Ieilao5G@anacom.pt, do nome e do número do documento de identificação dos seus
representantes na referida sessão presencial, nos seguintes termos:
a) A DENSE AIR indicou 2 representantes, por ema//recebido às 11:03 horas do dia
28 de outubro;
b) A DIXAROBIL indicou 2 representantes, por emai/ recebido às 10:45 horas do dia
29 de outubro;
c) A NOWO indicou 2 representantes, por emall recebido às 13:49 horas do dia 28 de
outubro;
d) A NOS indicou 2 representantes, por emai/ recebido às 18:01 horas do dia 28 de
outubro;
e) A VODAFONE indicou 2 representantes, por ema// recebido às 09:58 horas do dia
29 de outubro;
f)

A MEO indicou 2 representantes, por emai/ recebido às 13:17 horas do dia 29 de
outubro.

Conforme previsto, a sessão presencial de consignação teve lugar no Hotel Sana Malhoa,
em Lisboa, pelas 15:00 horas do dia 29 de outubro de 2021,tendo sido presidida pelo VicePresidente do Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo da competência que lhe
foi delegada nos termos da alínea y) do n.° 1 da Delegação de Competências.
No decurso da confirmação dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes
vencedores foram detetadas irregularidades em alguns dos documentos apresentados por
alguns licitantes. Tendo sido considerado que se tratava de irregularidades supríveis, o
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Presidente do Conselho de Administração da ANACOM decidiu21, por razões de urgência,
mandar colocar à consideração de todos os licitantes a realização da referida sessão sob
condição de, no decurso da mesma ou no prazo de dois dias úteis a contar da notificação
da ANACOM para o efeito, serem devidamente sanadas as referidas irregularidades dos
documentas habilitantes (Anexos 224 a 228). Os representantes dos licitantes presentes
na reunião concordaram que a sessão se realizasse sob a citada condição.
Terminada a verificação dos documentos de habilitação apresentados e após assinatura
da lista de presenças (Anexo 229 a 234), a ANACOM apresentou a seguinte definição dos
lotes a consignar e informação sobre a ordenação dos licitantes vencedores:
Tabela nY 20— Definição dos lotes a consignar
PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO EXATA Dos LOTES
Artigo 35. da Regulamento n:’ 887-40020. deu d eeerembi o. na sua redaçao em erga’)

FAIXA DE FREQUÊNCIAS DOS 700 MHz

Uplink MMCI

703-708

708-713

713-718

718-723

723-728

LR)MHZ]

5

5

5

5

6

PusrçOa

1

2

3

4

5

6

Oewnlink [M HIl

766-783

763-760

768-773

773-778

778783

760-788

LB)MHZ]

5

5

5

6

O

6

Categoria A

-

726 733
-

O

Oporader

Licoarite;

Duantrdade de Ides:

NOS

2

VODAFONE

2

250

1

o pe, e do

FAIXA DE FREQUÉNCIAS DOS l0 LINZ

U plink IM Hz)
L8IO4-IZI

1 77C-

1770

-

5

6

opo’
PosIÇ6o

1

Doweli,,k IMHI)

1865-1570

LSI642I

5

-

2

3

970-1871

1875-15

5

5

CJao3-1a-]e-jeo es

c,erie

1770-17531700-1755

5

Catogoni

NOWD

2

DIXA000r

1

Operado’

FAIXADE FREQIJÉNCIAS DOS 28009)412

Upliek IMMZ

2000-2505

2005251C

LSIIdHI

5

5

Operador

-

Categoria

LcIa-:eotei-I:adede

O 2 ARDE

Pesiçde

5

Downhink MMII

2620-2620

26252630

LE [MH7]

5

6

-

-

5100

-

2

Opeladei

21

Decisão que foi sujeita a ratificação na reunião seguinte do Conselho de Administração (de 4 de novembro

de 2021).
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FKX004 ,,eau(I.ctts 305 2400
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Tendo por base a ordenação dos licitantes e a validação efetuada pela ANACOM, ao abrigo
do n.° 8 do artigo 35.° do Regulamento do Leilão, a escolha da localização exata dos lotes
ganhos por aqueles na fase de licitação, dentro da respetiva faixa de frequências, realizouse nos seguintes termos:
a) No que respeita à Categoria A:
•

1.

•

2.

.

—

—

3
—

NOS: escolheu os lotes nas posições 5 e 6;
VODAFONE: escolheu os lotes nas posições 3 e 4;
MEO: escolheu o lote na posição 1;

b) No que respeita à Categoria D:
•
—

•

2.

—

NOWO: escolheu os lotes nas posições 1 e 2;
DIXAROBIL: escolheu o lote na posição 3;

c) No que respeita à Categoria F:
•

1.
—

•
—

NOWO: escolheu o lote na posição 2;
DIXAROBIL: escolheu o lote na posição 2.
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O representante da DIXAROBIL justificou a sua escolha pela existência de
restrições ao nível dos equipamentos, nomeadamente o facto de

—

para ser possível

a transmissão nas duas subtaixas de frequência (TDD e FDD) nas mesmas
estações de base

—

necessitar que a diferença entre as portadoras TDD e FDD seja

de 10 MHz.
Mais indicou que a manutenção da atribuição do lote na posição 1 inviabilizaria uma
quantidade de 5 MHz da subfaixa dos 2595-2620 MHz (lote da Categoria 3), pelo
que a atribuição do lote na posição 2 garantia uma utilização mais eficiente do
espectro.
Esta Autoridade esclareceu que o Regulamento do Leilão determina que a escolha
dos lotes deve ser validada pela ANACOM, lote a lote, para maximizar a
contiguidade do espectro na faixa, não estando em causa, no caso em apreço, uma
situação de contiguidade.
Neste contexto, a ANACOM questionou novamente o representante da NOWO
sobre a sua escolha do lote, o qual reafirmou a escolha na posição 2. Tendo o
representante da DIXAROBIL reafirmado a sua escolha da posição 2, a ANACOM

reiterou os critérios subjacentes à escolha de lotes, designadamente o respeitante
à maximização da contiguidade do espectro, definido no artigo 35°, n.° 8 do
Regulamento do Leilão. Não obstante, questionou novamente a NOWO sobre a sua
escolha, que repetiu pretender a posição 2. A ANACOM informou o representante
da DIXAROBIL que só lhe restava validar a escolha do lote na posição 1.
d) No que respeita à Categoria H:
•
—

DIXAROBIL: escolheu os lotes nas posições 3,4, Se 6;

Tendo a ANACOM analisado a escolha da DIXAROBIL, informou a empresa de
que esta não podia ser validada, atendendo à necessidade de maximizar a
contiguidade do espectro na faixa de frequências dos 3,6 3Hz.
Com efeito, foi notado que a aplicação do referido critério em conjugação com
os resultados do leilão para esta Categoria assim como para as Categorias 1 e
J, todas relativas ao espectro disponibilizado nesta faixa, determinavam a
consignação à DENSE AIA dos lotes localizados nas posições 5 e 6 da
Categoria H, bem como dos lotes localizados nas posições 1 e 2 da Categoria
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A referida maximização da contiguidade do espectro da faixa dos 3,6 9Hz
determinava também a consignação à NOWO dos lotes nas posições 3 e 4 da
Categoria 1 e os lotes nas posições 1 e 2 da Categoria J.
A ANACOM informou o representante da DIXAROBIL que só lhe restava validar
a escolha dos lotes nas posições 1 a 4, tendo o representante da empresa
afirmado que respeitava a decisão da ANACOM ainda que contrária às suas
pretensões.
•

2.

—

DENSE AR: ficou com os lotes nas posições 5 e 6;

e) No que respeita à Categoria 1:

f)

•

1a

•

2.

—

—

NOWO: ficou com os lotes nas posições 3 e 4
DENSE AIR: ficou com os lotes nas posições 1 e 2;

No que respeita à Categoria J:
•

1Y

•

2Y

•

3

—

—

—

•
—

NOS: escolheu os lotes nas posições 12 a 21;
VODAFONE: escolheu os lotes nas posições 3 a 11;
MEO: ficou com os lotes nas posições 22 a 30;
NOWO: ficou com os lotes nas posições 1 e 2.

Os representantes da VODAFONE fizeram uma declaração relativamente à
consignação na Categoria J, tendo considerado que a contiguidade do espectro
não pode subverter as regras do Regulamento do Leilão. Neste contexto
discordaram do facto de ter sido garantido à NOWO um posicionamento
independentemente da ordenação efetuada e que, no seu entendimento,
assegurava uma contiguidade entre categorias e não apenas dentro de uma
categoria, sendo que está em causa uma parte da faixa que só pode ser usada
em 2025. Salientaram também o facto de se tratar de um operador que efetuou
um investimento menor do que os demais operadores. Adicionalmente,
referiram que não deve ser garantida apenas a contiguidade, mas também a
eficiência da utilização do espectro, sendo que esta solução irá obrigar a
VODAFONE a fazer investimentos maiores.
A ANACOM esclareceu que a escolha da localização exata dos lotes ganhos
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nas faixas

de

frequências segue os critérios fixados no Regulamento

do Leilão,

que atendem não só à ordenação determinada pelos resultados do Leilão, mas
também à maximização da contiguidade do espectro que deve ser assegurada
pela ANACOM em cada faixa de frequências ainda que estejam em causa
diferentes categorias.
Ao longo da sessão presencial de consignação e ao abrigo do disposto nos n.°5 5 e 8 do
artigo 37.° do Regulamento do Leilão, o Vice-Presidente do Conselho de Administração da
ANACOM, ao abrigo da competência que lhe foi delegada nos termos da alínea z) do n.° 1
da Delegação de Competências validou, lote a lote, as escolhas dos licitantes vencedores,
tendo sido, no final, assinado, pelo referido membro do Conselho de Administração da
ANACOM e pelos representantes de cada licitante vencedor
representação de cada uma das pessoas coletivas em causa

—

em nome e em
—,

um documento

comprovativo das escolhas realizadas (Anexos 235 a 240), nos seguintes termos:
Tabela n.° 21

—

consignação dos lotes nas categorias A, O, F, H, 1 e J
FAIXA DE FREQUËNCIAS DOS 700 MIHz Catego,ia A
-

UpIlnk [MIIzj

/03-706

708-713

713-718

718-723

723-728

LDIMHZI

5

5

5

5

5

5

Operador

NEO

NOS

NOS

VODAFONE VODAPONE

—

728-733

Posição

1

2

3

4

5

6

Downllnk (MHzJ

758-163

163-168

168-773

773-718

778-783

783-/88

5

5

!

LBIMhZ)

&

Operador

MEO

5

VODAFONE VODAFONE

—

5

5

NOS

NOS

FAIXA DE FREQUÉNCIAS DOS 1800 MHZ Caegona D
-

1770-1775

1775-1780

L8{MHZ}

5

5

5

Operador

NOWO

NOWO

DIXAROBIL

Uplink

PI4HZI

Posição

1

Downlink LMHZI

1865-1870

[

2
1810-1875

1780-1785

[

3
1875-1880

L8(MHZI

5

5

5

Operador

NOWO

NOWO

DIXAROBIL

FAIXA DE FREOUÊNCIAS DOS 2600 MHZ Calegaria F
-

UpIink [MHiJ

2500-2505

LBIMHZ]

5

5

Operador

DIXAROBIL

NOWD

Posição

1

Downlink LMHZI

2620-2625

2505-2510

[

2
2625-2630

L8[MHZJ

5

5

Operador

DIXAROBIL

NOWO
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FAIXA DC FRCQUÊNCIAS DOS 3600 MHz Categoria H
-

Lotes [MHz]

3400-3410

3410-3420

3420-3430

3430-3440

3440-3450

3450-3460

L6[MHzj

l0

10

10

10

10

10

DIXAROBIL DIXAROBIL DIXAROBIL DIXAROBIL DENSE AIR DENSE PJR

Operador

1

Posição

J

2

5

3

6

FAIXA DE FREQUÊNCIAS DOS 3600 MHz Categoria 1
-

Lates (MHzJ

3460-3470

3470-3480

3480-3490

LB[MHz]

10

10

10

10

DENSE AIR DENSE AIR

NOWO

NOWO

j

3

4

Operador
Posição

1

2

3490-3500

FAIXA DE FREQUÊNCIAS DOS 3600 MHz Categoria
-

Lotes [MHz]

3500-3510

3510-3520

3520-3530

3530-3540

3540-3550

3550-3560

3560-3570

3570-3580

3580-3590

3590-3600

LB[MI-IzI

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Operador
Posição

NOWO

NOWO

1

2

Lotes (MHzJ
[9 (MHz]

3600-36 10

3610-3620

3620-3630

3630-3640

3640-3650

3650 -3 6 60

10

10

10

10

10

10

Operador

VODAFONE

NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

Posição

11

12

13

14

15

Lotes [MHz]

3700-37 10

3710-3720

3720-3730

3730-3740

Liíj

lo

10

lO

10

Operador

NOS

MEO

NEO

22

23

Posição

—

21

}

j

VODAFONE VODAPONE VODAFONE VODAPONE VODAPONE VODAFONE VODAFONE VODAFONE
4
5
6
7
8
9
10
3

j

j

(

3660-3670
10

3670-3680
10

3680-3690
10

3690-3700

NOS

NOS

NOS

NOS

16

17

18

19

20

3140-3750

3150-3760

3760-3170

3770-3780

3780-3790

3790-3800

10

10

10

10

10

10

MEO

MEO

MEO

MEO

MEO

MEO

MEO

24

25

26

21

28

29

30

:
.

J

10

O representante da DIXAROBIL questionou a ANACOM sobre a validade do documento
que foi assinado e que continha a escolha dos lotes, se este constituía uma ata e qual seria
o efeito da assinatura desse documento. Foi-lhe explicado que o documento reflete os
resultados das escolhas dos licitantes e das validações efetuadas pela ANACOM, que
posteriormente aprovará o relatório deste procedimento, o qual será submetido a audiência
prévia dos interessados, que nessa fase se poderão pronunciar sobre o mesmo.
Por fim, tendo presente que as categorias E e G incluem, cada uma, um único lote, não
houve lugar a qualquer escolha, sendo estes lotes consignados aos licitantes que os
ganharam na fase de licitação principal, nos termos seguintes:
a) Categoria E:
•

NOS.

b) Categoria G:
•

DIXAROBIL.
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Ainda no mesmo dia, os licitantes que, durante a realização da sessão de consignação,
não sanaram as irregularidades detetadas nos documentos de habilitação, foram
notificados, através de comunicações remetidas, por via eletrónica, às 20:20 horas
(DENSE AIR), às 20:21 horas (MEO), às 20:23 horas (NOWO) e às 20:20 horas
(VODAFONE), para no prazo de dois dias úteis entregarem na ANACOM os referidos
documentos devidamente sanados de qualquer irregularidade (Anexos 241 a 244).
Nos dias 2 e 3 de novembro de 2021, as empresas acima referidas sanaram as
irregularidades que tinham sido identificadas com a apresentação documentos de
representação em conformidade com a decisão da ANACOM do dia 29 de outubro de 2021.

IV. AUDIÊNCIA PRÉVIA
Ao abrigo do disposto nos artigos 36.° e 37.° do Regulamento do Leilão, o Conselho de
Administração da ANACOM aprovou, em 4 de novembro de 2021, o projeto de Relatório
do Leilão, contendo o projeto de decisão de atribuição dos direitos de utilização de
frequências.
Em cumprimento do disposto no artigo 36.° do Regulamento do Leilão, a ANACOM
notificou todos os licitantes para que, querendo, se pronunciassem por escrito, no prazo de
dez dias úteis contado da data de receção da notificação, a saber: DENSE AIR,
DIXAROBIL, MEO, NOS. NOWO e VODAFONE.
Em tempo, foram recebidas as pronúncias da DENSE AIR, da DIXAROBIL e da NOWO,
da MEO, da NOS e da VODAFONE.
Do referido procedimento de audiência prévia elaborou-se o respetivo Relatório (Anexo
245), no qual se analisam as pronúncias recebidas e se explana o entendimento da
ANACOM sobre as mesmas. Esse relatório faz parte integrante do presente Relatório Final
e fundamenta a decisão de atribuição de direitos de utilização de frequências que de
seguida se enuncia.

V. DECISÃO
Considerando:
a) As decisões de admissão das candidaturas, que, com base na verificação do
cumprimento dos requisitos de qualificação previstos nos artigos 9°, 10°, 12.° e 13.°
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do Regulamento do Leilão, habilitaram a DENSE AIA, a DIXAROBIL, a MEO, a NOS,
a NOWO e a VODAFONE a participar nas fases subsequentes do Leilão (Parte 1. Fase
de Qualificação);
b) Os resultados finais das fases de licitação, que incluem a identificação dos licitantes
vencedores, a DENSE AIR com 4 lotes atribuídos, a DIXAROBIL com 8 lotes atribuidos,
a MEO com 12 lotes atribuídos, a NOS com 15 lotes atribuidos, a NOWO com 7 lotes
atribuidos e a VODAFONE com 11 lotes atribuidos, bem como o preço final de cada
lote e o montante a pagar por cada licitante (Parte II. Fase de Licitação);
c) As escolhas realizadas pelos licitantes vencedores, relativamente aos lotes ganhos nas
faixas dos 700 MHz, dos 1800 MHz, dos 2,6 0Hz (FDD) e dos 3,6 0Hz, devidamente
validadas pela ANACOM, tendo presente os critérios previstos no Regulamento do
Leilão constantes dos n.°5 1,3 eS do seu artigo 35.° (Parte III. Fase de Consignação);
d) A necessidade de maximizar a contiguidade do espectro na faixa de frequências dos
3,6 0Hz, que condicionou a escolha dos licitantes vencedores

—

o que não se verificou

nas restantes faixas de frequências (Parte III. Fase de Consignação);
e) As escolhas manifestadas pela DIXAROBIL na sessão de consignação, relativamente
à faixa dos 2,6 0Hz (Categoria E) e à faixa dos 3,6 0Hz (Categoria H), que não
puderam ser validadas em virtude da sua incompatibilidade com os critérios de
validação das escolhas previstos no Regulamento do Leilão (Parte III. Fase de
Consignação);
f)

As pronúncias dos licitantes e os entendimentos desta Autoridade expostos no
Relatório da audiência prévia do projeto de Relatório do Leilão, que faz parte integrante
do presente Relatório Final;

g) O cumprimento de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis ao
procedimento do

Leilão,

que

decorreu

com

regularidade,

conforme descrito

exaustivamente no presente relatório.
o Conselho de Administração da ANACOM, no âmbito das atribuições previstas na alínea

e) do n.° 1 do artigo 8.° e no exercício da competência que lhe está cometida pela b) do n.°
1 do artigo

90,

ambos dos Estatutos desta Autoridade, aprovados pelo Decreto-Lei n.°

39/2015, de 16 de março, ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 19.° da Lei n.° 5/2004,
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de 10 de fevereiro, na redação em vigor, bem como no n.° 1 do artigo 4°, no artigo 36.° e
no n.° 1 do artigo 37°, todos do Regulamento do Leilão, delibera:
1. Aprovar o presente Relatório Final do Leilão.
2. Atribuir à DENSE AIR os direitos de utilização das frequências correspondentes aos 4
lotes ganhos por esta empresa, nos seguintes termos:
a) 40 MHz na faixa de frequências dos 3,6 0Hz, pelo preço final de € 5 765 000,00
(cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil euros), sendo consignadas
para o efeito as frequências 3440-3480 MHz.
3. Atribuir à DIXAROBIL os direitos de utilização das frequências correspondentes aos 8
lotes ganhos por esta empresa, nos seguintes termos:
a) 2 x 5 MHz na faixa de frequências dos 900 MHz nas frequências a consignar ao
abrigo do disposto no artigo 39.° do Regulamento do Leilão, pelo preço final
€ 30 000 000,00 (trinta milhões de euros);
b) 2 x 5 MHz na faixa de frequências dos 1800 MHz, pelo preço final de
€ 18 117 000,00 (dezoito milhões, cento e dezassete mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 1780-1785 MHz / 1875-1880 MHz.
c) 2 x 5 MHz na faixa de frequências dos 2,6 0Hz (FDD), pelo preço final de
€9 132 000,00 (nove milhões, cento e trinta e dois mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 2500-2505 MHz / 2620-2625 MHz.
d) 25 MHz na faixa de frequências dos 2,6 0Hz (TDD), pelo preço final de
€ 5 246 000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 2595-2620 MHz.
e) 40 MHz na faixa de frequências dos 3,6 3Hz, pelo preço final de € 4 842 000,00
(quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil euros), sendo consignadas
para o efeito as frequências 3400-3440 MHz.
4. Atribuir à MEO os direitos de utilização das frequências correspondentes aos 12 lotes
ganhos por esta empresa, nos seguintes termos:
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a) 2 x 5 MHz na faixa de frequências dos 700 MHz, pelo preço final de
€ 19200000,00 (dezanove milhões, duzentos mil euros), sendo consignadas
para o efeito as frequências 703-708 MHz / 758-763 MHz.
b) 2 x 2 MHz na faixa de frequências dos 900 MHz nas frequências a consignar ao
abrigo do disposto na artigo 39.° do Regulamento do Leilão, pelo preço final
€ 12 000 000,00 (doze milhões de euros);
c) 90 MHz na faixa de frequências dos 3,6 0Hz, pelo preço final de
€94 029 000,00 (noventa e quatro milhões, vinte e nove mil euros). sendo
consignadas para o efeito as frequências 371 0-3800 MHz.
5. Atribuir à NOS os direitos de utilização das frequências correspondentes aos 15 lotes
ganhos por esta empresa, nos seguintes termos:
a) 2 x 10 MHz na faixa de frequências dos 700 MHz, pelo preço final de
€ 38 400 000,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 723-733 MHz /778-788 MHz.
b) 2 x 2 MHz na faixa de frequências dos 900 MHz nas frequências a consignar ao
abrigo do disposto no artigo 39.° do Regulamento do Leilão, pelo preço final
€ 12 000 000,00 (doze milhões de euros);
c) 2 x 5 MHz na faixa de frequências dos 2,1 0Hz, pelo preço final de
€ 10616000,00 (dez milhões, seiscentos e dezasseis mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 1954,9-1959,9 MHz / 2144,92149.9 MHz.
d) 100 MHz na faixa de frequências dos 3,6 0Hz, pelo preço final de
€ 104 075 000,00 (cento e quatro milhões! setenta e cinco mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 361 0-3710 MHz.
6. Atribuir à NOWO os direitos de utilização das frequências correspondentes aos 7 lotes
ganhos por esta empresa, nos seguintes termos:
a) 2 x 10 MHz na faixa de frequências dos 1800 MHz, pelo preço final de
€ 36 234 000,00 (trinta e seis milhões, duzentas e trinta e quatro mil euros),
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efeito

as

frequências

1770-1780 MHz

/

1865-1875 MHz.
b) 2 x 5 MHz na faixa de frequências dos 2,6 0Hz (FDD), pelo preço final de
€ 9 588 000,00 (nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil euros). sendo
consignadas para o efeito as frequências 2505-2510 MHz / 2625-2630 MHZ.
c) 40 MHz na faixa de frequências dos 3,6 0Hz, pelo preço final de
€24 353 000,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil euros),
sendo consignadas para o efeito as frequências 3480-3520 MHz.
7. Atribuir à VODAFONE os direitos de utilização das frequências correspondentes aos
11 lotes ganhos por esta empresa, nos seguintes termos:
a) 2 x 10 MHz na faixa de frequências dos 700 MHz, pelo preço final de
€ 38 400 000,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 713-723 MHz /768-778 MHz.
b) 90 MHz na faixa de frequências dos 3,6 0Hz, pelo preço final de
€ 94 805 000,00 (noventa e quatro milhões, oitocentos e cinco mil euros), sendo
consignadas para o efeito as frequências 3520-3610 MHz.
8. Aprovar os montantes finais a pagar por cada um dos licitantes vencedores, nos
seguintes termos:
a) €5 765 00000 (cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil euros), a pagar
pela DENSE AIR;
b) € 67 337 000,00 (sessenta e sete milhões, trezentos e trinta e sete mil euros),
a pagar pela DIXAROBIL;
o) € 125 229 000,00 (cento e vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e nove mil
euros), a pagar pela MEO;
d) € 165 091 000,00 (cento e sessenta e cinco milhões, noventa e um mil euros),
a pagar pela NOS;
e) € 70 175 000,00 (setenta milhões, cento e setenta e cinco mil euros), a pagar
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pela NOWO;
f)

€ 133 205 000,00 (cento e trinta e três milhões, duzentos e cinco mil euros), a
pagar pela VODAFONE.

Lisboa, 23 de novembro de 2021.

JOÃO CADETE DE MATOS
Presidentedo conselho deAdminislração
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Notificação da decisão de admissão da NOS
Notificação da decisão de admissão da NOWO
Notificação da decisão de admissão da VODAFONE
Comunicação da MEO de 4.12.2020
Resposta da ANACOM de 17.12.2020
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Decisão da ANACDM de 15.12.2020
Comunicação à DENSE AIR da decisão da ANACOM dei 5.12.2020
Comunicação à DIXAROBIL da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação à NOWO da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação à MEO da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação da NOS de 15.12.2020
Comunicação da MEO de 16.12.2020
Resposta à comunicação da MEO de 16.12.2020
Comunicação da MEO de 16.12.2020
Comunicação da NOS de 16.12.2020
Decisão da ANACOM de 16.12.2020
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Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 15,12.2020
Comunicação à DIXAROBIL da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação à MEO da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação_à_NOWO_da_decisão_da_ANACOM_de_15.12.2020
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 15.12.2020
Comunicação à MEO de nova hiperligação para a formação
Comunicação à DENSE AIR do número telefónico de contacto do meio alternativo
Comunicação à OIXAROBIL do número telefónico de contacto do meio alternativo
Comunicação à NOS do número telefónico de contacto do meio alternativo
Comunicação à NOWO do número telefónico de contacto do meio alternativo
Comunicação à MEO do número telefónico de contacto do meio alternativo
Comunicação à VODAFONE do número telefônico de contacto do meio alternativo
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Comunicação da NOS de 15.12.2020
Comunicação da NOS de 18.12.2020
Comunicação da NOS de 18.12.2020
Comunicação da VODAFONE de 18.12.2020
Decisão da ANACOM de 04.01.2021
Comunicação à MEO da decisão da ANACOM de 04.01.2021
Comunicação à DENSE AIR da decisão da ANACOM de 04.01.2021
Comunicação à DIXAROBIL da decisão da ANACOM de 04.01 .2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 04.01 .2021
Comunicação à NOWO da decisão da ANACOM de 04.01 .2021
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 04.01 .2021
Comunicação da VODAFONE de 8.01 .2021
Decisão da ANACOM de 12.01.2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 12.01.2021
Comunicação à NOWD da decisão da ANACOM de 12.01.2021
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 12.01.2021
Comunicação à DIXAROBIL da decisão da ANACOM de 12.01.2021
Comunicação à MEO da decisão da ANACOM de 12.01.2021
Comunicação à DENSE AIA da decisão da ANACOM de 12.01.2021
Histórico das rondas da fase de licitação para novos entrantes
Comunicação à DENSE AIA da data de inicio da fase principal e dos pontos de elegibilidade
Comunicação à DIXAROBIL da data de início da lase principal e dos pontos de elegibilidade
Comunicação à MEO da data de início da fase principal e dos pontos de elegibilidade
Comunicação à NOS da data de início da fase principal e dos pontos de elegibilidade
Comunicação à NOWO da data de início da fase principal e dos pontos de elegibilidade
Comunicação à VODAFONE da data de início da fase principal e dos pontos de elegibilidade
Histórico das rondas da fase de licitação principal
Comunicação da NOS de 18.01 .2021
Comunicação da NOS de 19.01 .2021
Comunicação da NOS de 21.01.2021
Decisão da ANACOM sobre a comunicação da NOS de 18.01 .2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 18.01.2021
Decisão da ANACOM sobre a comunicação da NOS de 19.01.2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 19.01.2021
Comunicação da VODAFONE de 22.01.2021
Comunicação da MEO de 22.01.2021
Comunicação da MEO de 26.01 .2021
Comunicação da NOS de 28.01 .2021
Comunicação da MEO de 28.01.2021
Comunicação da MEO de 29.01 .2021
Comunicação da MEO de 01.02.2021
Decisão da ANACOM de 01.02.2021 relativa às comunicações da MEO
Decisão da ANACOM de 01.02.2021 relativa à comunicação da NOS
Decisão da ANACOM de 01.02.2021 relativa à comunicação da VODAFONE
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 01.01.2021
Comunicação à MEO da decisão da ANACOM de 01.012021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 01.01 .2021
Comunicação da NOS de 0502.2021
Comunicação do Gabinete do SEAC de 05.02.2021
Comunicação da NOS de 09.02.2021
Comunicação da ANACOM de 10.02.2021 à Autoridade da Concorrência
Decisão da ANACOM de 11.02.2021
Comunicação à DENSE AIR da decisão da ANACOM de 11.02.2021
Comunicação à DIXAROBIL da decisão da ANACDM de 11.02.2021
Comunicação à MEO da decisão da ANACDM de 11.02.2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 11.02.2021
Comunicação à NOWO da decisão da ANACOM de 11.02.2021
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 11.02.2021
Comunicação à DENSE AIR relativa ao Carnaval
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Comunicação à DIXAROBIL relativa ao Carnaval
Comunicação à MEO relativa ao Carnaval
Comunicação à NOS relativa ao Carnaval
Comunicação à NOWO relativa ao Carnaval
Comunicação à VODAFONE relativa ao Carnaval
Comunicação da AdC de 15.02.2021
Resposta da ANACOM ao Gabinete do SEAC de 19.02.2021
Resposta da ANACOM de 19.02.2021 à comunicação da NOS de 09.02.2021
Conhecimento à AdC da resposta da ANACOM à comunicação da NOS de 09.02.2021
Comunicação da MEO de 22.02.2021
Comunicação à MEO do envio à AdC da sua comunicação de 22.02.2021
Comunicação à NOS do envio à AdC da sua comunicação de 05.02.2021
Comunicação da MEO de 16.03.2021
Comunicação à MEO relativa à Páscoa
Comunicação à NOS relativa à Páscoa
Comunicação à NOWO relativa à Páscoa
Comunicação à VODAFONE relativa à Páscoa
Comunicação à DENSE AIR relativa à Páscoa
Comunicação à DIXAROBIL relativa à Páscoa
Comunicação da MEO de 11.05.2021
Resposta da ANACOM à comunicação da MEO de 11.05.2021
Comunicação à VODAFONE relativa ao calendário de rondas a partir de 05.07.2021
Comunicação à MEO relativa ao calendário de rondas a partir de 05.07.2021
Comunicação à NOS relativa ao calendário de rondas a partir de 05.07.2021
Comunicação à NOWO relativa ao calendário de rondas a partir de 05.07.2021
Comunicação à DENSE AIR relativa ao calendário de rondas a partir de 05.07.2021
Comunicação à DIXAROBIL relativa ao calendário de rondas a partir de 05.07.2021
Comunicação da VODAFONE de 02.07.2021
Comunicação da NOS de 02.07.2021
Comunicação à DENSE AIR relativa à ronda 747
Comunicação à DIXAROBIL relativa à ronda 747
Comunicação à MEO relativa à ronda 747
Comunicação à NOS relativa à ronda 747
Comunicação à NOWO relativa à ronda 747
Comunicação à VODAFONE relativa à ronda 747
Resposta da ANACOM à comunicação da VODAFONE de 02.07.2021
Resposta da ANACOM à comunicação da NOS de 02.07.2021
Comunicação da MEO de 05.07.2021
Resposta da ANACOM à comunicação da MEO de 05.07.2021
Comunicação da NOS de 22.07.2021
Decisão da ANACOM de 05.08.2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 05.08.2021
Envio do !Nome de Utilizador aos representantes substitutos da NOS
Envio da matriz de acesso à plataforma eletrônica e da matriz de utilização do meio alternativo comunicação
aos representantes substitutos da NOS
Comunicação da NOS de 24.09.2021
Decisão da ANACOM de 26.09.2021 relativa à comunicação da NOS de 24.09.2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 26.09.2021
Decisão da ANACOM de 27.10.2021
Comunicação à DENSE AIR da decisão da ANACOM de 27.10.2021
Comunicação à DIXAROBIL da decisão da ANACOM de 27.10.2021
Comunicação à NOS da decisão da ANACOM de 27.10.2021
Comunicação_à_NOWO_da_decisão_da_ANACOM_de_27.10.2021
Comunicação à MEO da decisão da ANACOM de 27.10.2021
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 27.10.2021
Decisão da ANACOM de 29.10.2021 relativa a suprimentos de deficiências em documentos de representação
Decisão de suprimento de deficiência no documento de representação da DENSE AIR
Decisão de suprimento de deficiência no documento de representação da NOWO
Decisão de suprimento de deficiência no documento de representação da MEO
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Decisão de suprimento de deficiência no documento de representação da VODAFONE
Lista de presenças da DENSE AIA na sessão de consignação
Lista de presenças da DIXAROBIL na sessão de consignação
Lista de presenças da MEO na sessão de consignação
Lista de presenças da NOS na sessão de consignação
Lista de presenças da NOWO na sessão de consignação
Lista de presenças da VODAFONE na sessão de consignação
Documento comprovativo da consignação dos lotes ganhos subscrito pela DENSE AIA
Documento comprovativo da consignação dos lotes ganhos subscrito pela DIXAROBIL
Documento comprovativo da consignação dos lotes ganhos subscrito pela MEO
Documento comprovativo da consignação dos lotes ganhos subscrito pela NOS
Documento comprovativo da consignação dos lotes ganhos subscrito pela NOWO
Documento comprovativo da consignaçào dos lotes ganhos subscrito pela VODAFONE
Comunicação à DENSE AIA da decisão da ANACOM de 29.10.2021
Comunicação à MEO da decisão da ANACOM de 29.10.2021
Comunicação à NOWO da decisão da ANACOM de 29.10.2021
Comunicação à VODAFONE da decisão da ANACOM de 29.10.2021
Relatório da audiência prévia relativa ao projeto de Relatório do Leilão
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