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ANGOLA | CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS E LEILÃO DE ESPECTRO 

  

Foi publicado, em 10 de Julho, o Despacho n.º 298/17 do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias  de 

Informação, que vem determinar (i) a abertura do Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a 

Concessão do Serviço Público de Comunicações Electrónicas, e (ii) a realização de um leilão para a atribuição 

de direitos de utilização individual de frequências nas faixas de 791 MHz a 862 MHz. 
 

Nos termos do Despacho n.º 298/17, são também aprovadas as Peças do Concurso Limitado por Prévia 

Qualificação, e indicada a composição da Comissão de Avaliação do referido procedimento, que será 

também competente para instruir os processos do leilão para atribuição dos direitos de utilização individual 

de frequências nas faixas  acima identificadas. 
 

Este despacho surge na sequência da publicação do novo Regulamento Geral das Comunicações  

Electrónicas (Decreto Presidencial n.º 108/16, de 25 de Maio), do Plano Estratégico de Espectro 

Radioeléctrico e Numeração (“PEERNUM” - Decreto Presidencial n.º 95/16, de 10 de Maio) e do Plano 

Estratégico sobre o regime de licenciamento dos operadores de comunicações electrónicas (“PERL” - 

Decreto Presidencial n.º 122/16, de 9 de Junho). 
 

Recorde-se que, de acordo com o PERL, tudo indica que serão potencialmente elegíveis para participar no 

leilão de espectro os seguintes operadores: 
 

• Lotes principais: Angola Telecom, Movicel e Unitel. Prevê-se a atribuição de um número não inferior a 3 

lotes de 10MHz Duplex (10Tx+10Rx) de âmbito nacional, entre outras, nas faixas entre os 791 MHz e os 

862 MHz, para a prestação de serviços de voz e de dados de âmbito nacional, devendo estes operadores 

deter um título global unificado (ao abrigo de um contrato de concessão).  
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• Lotes secundários – Angola Telecom, Itelnet, MSTelcom, Movicel, Multitel, Startel e Unitel. Prevê-se a 

atribuição de número não inferior a 2 lotes, alocados entre as faixas de frequência que vão de 694 MHz a 

862 MHz, sem sobreposição aos lotes principais. O espectro a atribuir nestes lotes irá permitir a prestação 

de serviços de mobilidade de dados de âmbito nacional, regional ou local, disponíveis, sendo elegíveis, 

para além dos operadores com um título global unificado, as entidades que reúnam determinados 

requisitos.  
 

Contudo este aspecto será agora validado pela Comissão de Avaliação aquando da apreciação das 

candidaturas à participação no leilão de espectro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VdA Legal Partners dispõe de uma equipa especificamente dedicada à assessoria nos sectores das comunicações electrónicas, 

media e tecnologias de informação, com vasta experiência nestes sectores e em todas as jurisdições que integram a VdA Legal 

Partners. 


