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1 Objetivo da consulta pública 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), conforme previsto nos seus planos 

plurianuais de atividades (vide planos de 2017-20191 e de 2018-20202), pretende, na 

sequência da libertação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres (SCET), atualmente utilizada pelo serviço de radiodifusão televisiva, disponibilizar 

espectro nessa faixa (e outras faixas relevantes) considerando o interesse nacional, o quadro 

regulamentar europeu, a evolução dos serviços, redes e tecnologias, bem como as 

perspetivas de evolução da faixa de Ultra High Frequency (UHF).  

Neste contexto, a ANACOM pretende abordar questões que têm impacto na gestão de 

espectro, nomeadamente identificar outras faixas para além dos 700 MHz e parâmetros 

técnicos harmonizados para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas no âmbito 

do 5G, considerando em particular as faixas 3,4-3,8 GHz, 24,5-27,5 GHz e "banda L"3, bem 

como para comunicações Machine-to-Machine (M2M) e Internet das coisas/Internet of Things 

(IoT). 

Dando a conhecer os desenvolvimentos relevantes e os que se perspetivam no panorama 

internacional, assim como as decisões que, no âmbito da União Europeia (UE), têm sido 

adotadas neste contexto, é intenção da ANACOM auscultar o mercado (fabricantes, 

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

faixa dos 700 MHz e de outras faixas em que possa haver interesse numa disponibilização 

simultânea (nomeadamente 450 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz, 

3,6 GHz e 26 GHz), e sobre o procedimento e condições de atribuição a adotar e as respetivas 

condições de utilização, nos termos que adiante se explanam. 

No que se refere à faixa dos 450 MHz, a presente consulta enquadra igualmente um 

requerimento de atribuição de espectro para uso privativo4 na subfaixa 453,0375-

457,525 MHz / 463,0375-467,525, ou seja, envolvendo o espectro desta faixa de frequências 

que foi disponibilizado no “Leilão Multifaixa” (Leilão objeto do Regulamento n.º 560-A/2011, 

de 19 de outubro5, para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 

                                                
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1400437. 
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1427196.  
3 Faixa dos 1500 MHz. 
4 Na aceção do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, na sua redação atual. 

5 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1102165. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1400437
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1427196
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1102165
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450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz), bem como espectro contíguo 

que se encontra disponível nesta faixa. 

2 Enquadramento legal 

Os Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março6, 

cometem a esta entidade, enquanto autoridade reguladora, a prossecução de diversas 

atribuições, de entre as quais se destaca as de assegurar “(…) a garantia da liberdade de 

oferta de redes e de prestação de serviços; (…) a gestão eficiente do espectro radioelétrico, 

envolvendo a planificação, a atribuição dos recursos espectrais, a sua supervisão e a 

coordenação entre as radiocomunicações civis, militares e paramilitares (…)” (crf. artigo 8.º, 

n.º 1, alíneas c) e e) dos Estatutos). 

Também a Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), na sua redação atual7, comete à 

ANACOM a prossecução de diversos objetivos de regulação das comunicações eletrónicas, 

nomeadamente,”(…) promover a concorrência na oferta de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, de recursos e serviços conexos;” e “(…) incentivar uma utilização 

efetiva e assegurar uma gestão eficiente das frequências (…)” (crf. artigo 5.º, n.º 1, alínea a), 

e n.º 2, alínea d), da LCE). 

Para tanto, compete à ANACOM “(..) assegurar a gestão eficiente do espectro (…), tendo em 

conta o importante valor social, cultural e económico destas frequências”, bem como “(…) 

proceder à atribuição de espectro e à consignação de frequências, as quais obedecem a 

critérios objetivos, transparentes, não discriminatórios e de proporcionalidade” (crf. artigo 15.º, 

n.º 1 e n.º 5 da LCE). 

Assim, com a presente consulta pública, promovida ao abrigo do artigo 9.º, n.º 2, alínea h) 

dos seus Estatutos, a ANACOM pretende recolher a posição dos diversos intervenientes no 

mercado (fabricantes, operadores, entidades privadas e públicas, utilizadores e outros) sobre 

a disponibilização de espectro na faixa dos 700 MHz e, eventualmente, noutras faixas de 

frequências, a qual será considerada na tomada de decisão, designadamente, no que se 

refere à definição do procedimento e condições de atribuição desse espectro e às respetivas 

condições de utilização. 

                                                
6 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1349601. 
7 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=930940. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1349601
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=930940


5 

Os interessados deverão enviar os respetivos contributos por escrito, em língua portuguesa, 

até 30 dias úteis após o lançamento da referida consulta, preferencialmente através de correio 

eletrónico para o endereço faixa-700@anacom.pt, sem prejuízo da possibilidade de entrega 

ou de envio para a sede da ANACOM, sita na Avenida José Malhoa, n.º 12, 1099-017 Lisboa. 

Uma vez encerrada a consulta, a ANACOM procederá à elaboração de um relatório final 

contendo o resumo dos contributos recebidos. 

Na publicação dos resultados será garantida a reserva de confidencialidade dos elementos 

como tal devidamente identificados e fundamentados pelos respondentes. Neste sentido, 

solicita-se a todos os interessados que procedam à identificação, clara e fundamentada, dos 

elementos que considerem confidenciais e que remetam uma versão não confidencial das 

respetivas respostas para disponibilização no site desta Autoridade na Internet, concluído o 

processo de auscultação. Caso não exista qualquer identificação inequívoca da 

confidencialidade dos dados, a ANACOM considerará que não existe matéria sujeita a 

confidencialidade. 

Note-se que os resultados da presente auscultação não são vinculativos e, como tal, não 

condicionam futuras decisões da ANACOM relativamente às questões abordadas nesta sede. 

 

  

mailto:faixa-700@anacom.pt
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3 Desenvolvimentos e decisões relevantes no contexto europeu e 

internacional 

No âmbito da estratégia da UE para o Mercado Único Digital8, destaca-se a Decisão de 

Execução (UE) 2016/687 da Comissão Europeia9, de 28 de abril (doravante Decisão de 

Execução 2016/687), que harmonizou as condições técnicas da faixa dos 700 MHz, na qual 

se releva a importância da disponibilização coordenada desta faixa para sistemas terrestres 

capazes de fornecer serviços de comunicações eletrónicas de banda larga sem fios, incluindo 

a disponibilização de espectro para ligações descendentes suplementares/suplemental 

downlink (SDL). Note-se que, na referida Decisão, esta faixa é considerada particularmente 

adequada para garantir a oferta de serviços de banda larga em zonas rurais, sem deixar de 

atender às necessidades específicas da distribuição de meios de comunicação social 

audiovisuais, tendo em vista, designadamente, fomentar o investimento nas redes de banda 

larga de elevado débito e facilitar a proliferação de serviços digitais avançados. 

Posteriormente, em 17 de maio de 2017, foi aprovada a Decisão (UE) 2017/899 do 

Parlamento Europeu e do Conselho (doravante Decisão (UE) 2017/899), relativa à utilização 

da faixa de frequências de 470-790 MHz na UE10, a qual estabelece uma abordagem 

coordenada deste espectro de modo a garantir, até 2020, a disponibilização de serviços de 

banda larga móvel na faixa dos 700 MHz, evitando-se, em simultâneo, interferências entre 

essa utilização e a Televisão Digital Terrestre (TDT). 

Em 4 de dezembro de 2017, o Conselho de Ministros de Telecomunicações, Transportes e 

Energia assinou uma declaração contendo o roadmap para a introdução do 5G na União 

Europeia, a qual reitera que a atribuição da faixa dos 700 MHz deverá acontecer na maioria 

dos Estados-Membros (EM) até 202011. Em detalhe, nesta declaração, os Ministros 

comprometem-se com esse roadmap e instam a Comissão Europeia (CE) a adotar as 

medidas necessárias para suportar as seguintes metas: 

                                                
8 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX%3A52015DC0192. 

9 Aprovada ao abrigo da Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, 

relativa a um quadro regulamentar para a política do espetro de radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espectro de Radiofrequências). Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:118:TOC. 

10 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0131.01.POR&toc=OJ:L:2017:138:TOC. 

11 Disponível em https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX%3A52015DC0192
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX%3A52015DC0192
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2016:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0131.01.POR&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0131.01.POR&toc=OJ:L:2017:138:TOC
https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf
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 2018: a CE, através de linhas de orientação, clarificará a aplicação das regras relativas 

aos auxílios estatais que seja necessário conceder aos atuais utilizadores do espectro 

destinado ao 5G com vista a facilitar a disponibilização desse espectro; 

 meados de 2018: adoção do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas pelo 

Parlamento e pelo Conselho; 

 2019: harmonização técnica das faixas de frequências dos 3,4-3,8 GHz e 24,25-

27,5 GHz baseada nas conclusões dos trabalhos, previstas para o início de 2019, do 

grupo para a política do espectro radioelétrico/Radio Spectrum Policy Group (RSPG); 

 meados de 2020: transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

para os ordenamentos jurídicos nacionais; 

 2020: faixa dos 700 MHz atribuída na maioria dos EM; 

 2020: 5G disponível, no mínimo, numa cidade em cada EM; 

 2022: faixa dos 700 MHz disponível em todos os EM;  

 2018-2025: implementação das redes/infraestruturas para 5G; 

 2025: sociedade Gigabit (5G disponível nas maiores cidades e ao longo das principais 

vias de transporte). 

Importa, ainda, relevar que esta declaração do Conselho de Ministros de Telecomunicações, 

Transportes e Energia se insere no contexto do “Plano de Ação para o 5G”12 proposto pela 

CE, em setembro de 2016, o qual, integrado no chamado “Pacote conetividade” para o 

Mercado Único Digital, visa a implementação coordenada entre EM de redes 5G. Para o 

efeito, propõe objetivos comuns de cobertura 5G em zonas urbanas e em grandes vias de 

transporte rodoviário e ferroviário. Como objetivo intermédio, o referido plano ambiciona a 

introdução comercial do 5G até 2020 em pelo menos uma das grandes cidades de cada EM.  

Porém, os objetivos para o 5G não se esgotam na faixa dos 700 MHz, razão pela qual outras 

faixas estão também a ser equacionadas no contexto internacional para a banda larga móvel. 

Realça-se, neste âmbito, o programa plurianual da política do espectro radioelétrico/Radio 

Spectrum Policy Programme (RSPP), adotado pela Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho n.º 243/2012/UE, de 14 de março13, o qual estabelece, entre outros, o objetivo 

político de “(…) procurar atribuir atempadamente o espetro suficiente e adequado para apoiar 

                                                
12 Disponível em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan. 

13  Disponível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:PT:PDF. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:PT:PDF
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a realização dos objetivos políticos da União e para satisfazer melhor a crescente procura de 

tráfego de dados sem fios (…)”, devendo para tanto ser identificados, pelo menos, 1200 MHz 

de espectro adequado até 201514. Além disso, o RSPP determina que os EM, em cooperação 

com a CE, devem procurar identificar e assegurar a disponibilização de espectro para a 

produção de programas e eventos especiais/Programme Making and Special Events 

(PMSE)15, para o desenvolvimento de serviços de segurança e a livre circulação de 

dispositivos conexos, assim como para o desenvolvimento de soluções inovadoras e 

interoperáveis no domínio da proteção pública e assistência em situações de 

catástrofe/Public Protection and Disaster Relief (PPDR)16 e para IoT17. 

Adicionalmente, importa ter também presente que RSPG aprovou, em 12 de novembro de 

2013, um relatório sobre as necessidades estratégicas de espectro a nível sectorial que trata, 

nomeadamente, das necessidades de espectro para PPDR, PMSE e IoT18. 

Em cumprimento do RSPP, o trabalho de harmonização prosseguiu, sendo de destacar: 

 A Decisão de Execução (UE) 2015/750 da Comissão19, de 8 de maio (doravante 

Decisão de Execução 2015/750), relativa à harmonização da faixa de frequências dos 

1452-1492 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de 

comunicações eletrónicas na UE. Neste contexto, é de referir também que, no 

seguimento das decisões tomadas na conferência mundial de 

radiocomunicações/World Radiocommunications Conference (WRC) de 2015 (WRC-

15), o trabalho de harmonização desta faixa encontra-se em curso no âmbito do 

comité do espectro radioelétrico/Radio Spectrum Committee (RSC) da UE tendo vista 

a inclusão das subfaixas 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz.  

 O mandato conferido pela CE à conferência europeia das administrações de correios 

e telecomunicações/Conférence Européenne des Administrations des Postes et des 

Télécommunications (CEPT)20, em 7 de dezembro de 2016, para o desenvolvimento 

de um estudo sobre a harmonização das condições técnicas para a operação de redes 

                                                
14  Artigo 3.º, alínea b), do RSPP. 

15  Artigo 8.º, n.º 5, do RSPP. 

16  Artigo 8.º, n.º 3, do RSPP. 

17  Artigo 8.º, n.º 6, do RSPP. 

18 Documento RSPG13-540rev2, disponível em https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/f15d622c-

183f-44d4-8412-19f2335a714d/RSPG13-540rev2_RSPG%20Report%20on%20Sectoral%20needs.pdf. 
19 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0750. 

20 Disponível em http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42093. 

https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/f15d622c-183f-44d4-8412-19f2335a714d/RSPG13-540rev2_RSPG%20Report%20on%20Sectoral%20needs.pdf
https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/f15d622c-183f-44d4-8412-19f2335a714d/RSPG13-540rev2_RSPG%20Report%20on%20Sectoral%20needs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0750
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42093
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sem fios de nova geração (5G) aplicáveis às faixas dos 3,6 GHz e 26 GHz. 

Adicionalmente, o mandato enumera um conjunto de faixas que potencialmente 

poderão ser utilizadas no futuro para o 5G, a saber: 694-790 MHz (700 MHz), 790-

862 MHz (800 MHz), 880-915 MHz e 925-960 MHz (900 MHz), 1452-1492 MHz 

(1,5 GHz), 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz (1800 MHz), 1920-1980 MHz e 

2110-2170 MHz (2 GHz FDD), 2500-2690 MHz (2,6 GHz) e 3,4-3,8 GHz (3,6 GHz).  

 A opinião do RSPG21, publicada em 9 de novembro de 2016, sobre aspetos 

relacionados com espectro para sistemas móveis de próxima geração (5G), tendo 

identificado as faixas de frequências dos 700 MHz, dos 3,6 GHz e dos 26 GHz como 

faixas pioneiras para 5G. 

 Os estudos em curso no âmbito da União Internacional das Telecomunicações (UIT)22 

sobre a compatibilidade e partilha com os serviços aos quais a faixa dos 26 GHz está 

atribuída, conforme decisão da WRC-1523. Estes estudos irão determinar a 

possibilidade desta faixa ser identificada pela UIT para a componente terrestre do 

International Mobile Telecommunications (IMT), pelo que haverá que aguardar pelos 

resultados da WRC-19. 

 O mandato conferido pela CE à CEPT, em 12 de julho de 2017, com vista à revisão 

das condições técnicas da faixa de frequências dos 900 MHz e 1800 MHz para 

serviços de comunicações eletrónicas terrestres sem fios de banda larga, 

nomeadamente para a introdução da IoT24. 

Face ao exposto, considera-se que, para além da faixa de frequências dos 700 MHz, existem 

outras faixas, com espectro disponível para a prestação de banda larga sem fios, cuja 

oportunidade e adequação de disponibilização simultânea pode também ser equacionada: (i) 

a faixa dos 1500 MHz, (ii) a faixa dos 3,6 GHz (que engloba o espectro remanescente do 

Leilão BWA – acesso de banda larga via rádio/Broadband Wireless Access), (iii) o espectro 

remanescente do Leilão Multifaixa, que engloba as faixas dos 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

2,1 GHz e 2,6 GHz, e (iv) a faixa dos 26 GHz. 

No ponto seguinte, analisa-se em detalhe cada uma destas faixas. 

                                                
21 Disponível em http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RPSG16-032-Opinion_5G.pdf. 
22 Disponível em https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/Pages/default.aspx. 
23 Disponível em https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf. 
24 Disponível em https://cept.org/files/6813/RSCOM17-22rev1_CEPTmandate_900MHz_1800MHz_5G.pdf. 

http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RPSG16-032-Opinion_5G.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf
https://cept.org/files/6813/RSCOM17-22rev1_CEPTmandate_900MHz_1800MHz_5G.pdf
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4 Faixa dos 700 MHz e outras faixas a equacionar para atribuição conjunta 

Na sequência do referido acima no ponto 3, as faixas com espectro disponível cuja 

oportunidade e adequação de disponibilização podem ser equacionadas nesta auscultação, 

são as que constam na tabela seguinte: 

Tabela 1. Faixas de frequências em análise 

Designação da faixa de 
frequências 

Faixa de frequências Quantidade de espectro 

700 MHz 703-733 MHz/758-788 MHz 2x30 MHz (FDD*) 

700 MHz (duplex gap e  
faixas de guarda) 

694-703 MHz 
733-758 MHz 
788-791 MHz 

9 MHz (faixa de guarda25)  
 5 MHz + 20 MHz (duplex gap)  

 3 MHz (faixa de guarda25) 

1500 MHz 
1452-1492 MHz 40 MHz (TDD*-SDL) 

1500 MHz (faixas adicionais em 
processo de harmonização) 

1427-1452 MHz  
1492-1518 MHz 

25 MHz (TDD*-SDL) 
25 MHz (TDD*-SDL) 

Espectro 
Remanescente 
do Leilão 
Multifaixa 

450 MHz26 455,80625-457,45 MHz / 
465,80625-467,45 MHz 

2x1,25 MHz 

900 MHz 880-885MHz / 925-930 MHz  
895,1-898,1 MHz / 940-943 MHz 

2x5 MHz (FDD*) 
2x3 MHz (FDD*)  

1800 MHz 1770-1785 MHz /1865-1880 MHz 2x15 MHz (FDD*)  

2,1 GHz 1900-1920 MHz 4 blocos de 5 MHz (TDD*) 

2,6 GHz 2500-2510 MHz / 2620-2630 MHz 
2595-2620 MHz 

2x10 MHz (FDD*) 
25 MHz (TDD*) 

3,6 GHz 

3410-3438 MHz / 3510-3538 MHz 
 

3441-3469 MHz / 3541-3569 MHz 
 

3472-3500 MHz / 3572-3600 MHz 
 

3602-3630 MHz / 3702-3730 MHz 
 

3633-3661 MHz / 3733-3761 MHz 
 

3664-3692 MHz / 3764-3792 MHz 

2 x 28 MHz nas zonas geográficas27 2, 3, 4, 8, 9 
 

2 x 28 MHz nas zonas geográficas 3 a 9 
 

2 x 28 MHz na zona geográfica 9 
 

2 x 28 MHz nas zonas geográficas 2 a 9 
 

2 x 28 MHz nas zonas geográficas 1 a 9 
 

2 x 28 MHz nas zonas geográficas 1 a 9 

26 GHz 
24,25-27,5 GHz  

Fonte: ANACOM 
Nota: * Time Division Duplex (TDD): ligações ascendentes e descendentes separadas no tempo; 

Frequency Division Duplex (FDD): ligações ascendentes e descendentes separadas na frequência. 

                                                
25 A denominação de “faixa de guarda” diz respeito à quantidade de espectro necessária para que duas redes 

operem sem (ou com um mínimo de) interferências. Neste caso em particular (vide Figura 1), as faixas de guarda 
permitem que as redes MFCN operem sem interferirem com as utilizações existentes (TDT abaixo dos 700 MHz 
e MFCN nos 800 MHz). No entanto, este espectro pode ser, nos termos da Decisão de Execução 2016/687 
(detalhada no ponto 4.1), utilizado para outras aplicações, que se encontram identificadas na citada Decisão. 
26 No ponto 4.3 pondera-se a eventual disponibilização de espectro contíguo adicional desta faixa, como referido 

no ponto 1 – Objetivo da consulta pública. 

27 Zonas geográficas conforme definidas no Regulamento n.º 427/2009, de 29 de outubro, relativo ao Leilão BWA: 

zona 1 (Lisboa, Leiria, Santarém e zonas de Setúbal), zona 2 (Porto, Braga), Viana do Castelo), zona 3 (Coimbra, 
Aveiro), zona 4 (Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda), zona 5 (Castelo Branco, Portalegre), zona 6 (Évora, Beja e 
zonas de Setúbal), zona 7 (Faro), zona 8 (Açores) e zona 9 (Madeira)-  
disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=988225. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=988225
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4.1 Faixa de frequências dos 700 MHz  

A faixa de frequências dos 700 MHz compreende as seguintes subfaixas (vide Figura 1): 

 703-733 MHz / 758-788 MHz (doravante designada por faixa core); 

 733-758 MHz (doravante designada por duplex gap); 

 694-703 MHz e 788-791 MHz (doravante designadas por faixas de guarda). 

Conforme acima referido, a faixa dos 700 MHz encontra-se harmonizada pela Decisão de 

Execução 2016/687, relativa à harmonização da faixa de frequências 694-790 MHz para 

sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de comunicações eletrónicas de banda 

larga sem fios e para uma utilização nacional flexível na UE. Esta Decisão suporta-se nos 

trabalhos da CEPT (Relatórios 5328 e 6029) sobre as condições técnicas harmonizadas de 

utilização da faixa dos 700 MHz na UE para a prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas de banda larga sem fios e outras utilizações, cujos resultados se encontram 

vertidos no seu Anexo. 

 

4.1.1 Faixa core  

De acordo com o artigo 3.º, n.º 1 da Decisão de Execução 2016/687, ao designarem e 

disponibilizarem a faixa dos 700 MHz para outras utilizações que não as redes de radiodifusão 

de alta potência, os EM devem: 

 “Designar e disponibilizar as faixas de frequências 703-733 MHz e 758-788 MHz, em 

regime de não exclusividade, para os sistemas terrestres capazes de prestar serviços 

de comunicações eletrónicas de banda larga sem fios em conformidade com os 

parâmetros (…)” identificados no Anexo à Decisão; 

 “Sob reserva de decisões e da escolha nacional, designar e disponibilizar as partes 

da faixa de frequências dos 700 MHz que não as referidas (…)” no ponto anterior para 

outros fins, tais como PPDR, PMSE, SDL e IoT. 

Em detalhe, no Anexo da Decisão de Execução 2016/687 define-se que a canalização 

principal da faixa core dos 700 MHz é constituída por dois blocos de 2x30 MHz (i.e. a faixa 

                                                
28 Disponível em: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP053.PDF. 
29 Disponível em http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP060.PDF. 

http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP053.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP060.PDF
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de frequências 703-733 MHz e 758-788 MHz), os quais devem ser atribuídos em múltiplos de 

5 MHz30, conforme se apresenta na Figura 1. 

Figura 1. Canalização da faixa core dos 700 MHz 

 
Fonte: ANACOM com base nos relatórios CEPT 53 e 60. 

Entretanto, a Decisão (UE) 2017/899 veio prever que “Até 30.06.2020, os Estados-Membros 

só podem permitir a utilização da faixa de frequências de 694-790 MHz ("700 MHz") pelos 

sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de comunicações eletrónicas sem fios em 

banda larga de acordo com as condições técnicas harmonizadas estabelecidas pela 

Comissão nos termos do artigo 4.º da Decisão n.º 676/2002/CE”. 

Em concreto, esta Decisão impõe aos EM o seguinte: 

 até 31 de dezembro de 2017 - concluir todos os acordos necessários de coordenação 

transfronteiriça de frequências na UE; 

 o mais cedo possível e o mais tardar até 30 de junho de 2018 - aprovar e publicar os 

seus planos e calendários nacionais (roadmap), os quais devem incluir medidas 

pormenorizadas visando o cumprimento das obrigações decorrentes desta Decisão; 

 até 30 de junho de 2020 - disponibilizar a faixa de frequências dos 700 MHz para 

utilização pelos sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de comunicações 

eletrónicas sem fios em banda larga, de acordo com as condições técnicas 

harmonizadas estabelecidas na Decisão de Execução 2016/687. 

Os EM podem, no entanto, adiar a permissão da utilização da faixa de frequências de 

700 MHz durante dois anos, desde que devidamente justificado com base em uma ou 

mais razões previstas no Anexo da Decisão31, devendo informar os outros EM e a CE 

desse facto, e incluir tais razões no calendário nacional (roadmap). 

A referida Decisão (UE) 2017/899 não prejudica o direito dos EM organizarem e utilizarem 

este espectro para fins de ordem e segurança públicas e de defesa (cfr. artigo 1.º, n.º 4). 

                                                
30 Tal não exclui, porém, canais com larguras de banda inferiores dentro de um bloco atribuído. 
31 Conforme previsto no referido Anexo à Decisão, as razões são: “1. Questões de coordenação transfronteiriças 
pendentes que estejam na origem de interferência prejudiciais; 2. A necessidade e a complexidade de assegurar 
a migração técnica de parte significativa da população para normas avançadas de radiodifisão; 3. Custos 
financeiros de transição superiores às receitas previstas para os procedimentos de adjudicação;4. Força maior.”. 

 

Duplex Gap

30 MHz (6 blocos de 5 MHz)

MFCN Uplink

703-708 728-733723-728718-723713-718708-713

MFCN Downlink

30 MHz (6 blocos de 5 MHz)25 MHz

758-763 763-768 768-773 773-778 778-783 783-788

TDT
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Utilização em Portugal 

Em Portugal, a faixa core, aliás toda a faixa de frequências 694-790 MHz, encontra-se 

atribuída32 no Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF)33 para o serviço de 

radiodifusão, sendo atualmente utilizada para a TDT e auxiliares de radiodifusão. 

Processos de atribuição de direitos de utilização de frequências na União Europeia 

De acordo com a informação disponível, a Alemanha34, a Finlândia35, a França36 e a Islândia 

já procederam à atribuição de direitos de utilização de frequências (DUF) da faixa core, tendo 

para o efeito recorrido a procedimentos de leilão com múltiplas rondas, com as seguintes 

particularidades: 

 Alemanha: SMRA (Simultaneous Multiple Round Ascending) com múltiplas faixas. 

 Finlândia: SMRA com switching37. 

 França: CA (Clock Auction) de preço ascendente.  

 Islândia: SMR (Simultaneous Multiple Round). 

Note-se que estes países associaram obrigações de cobertura aos DUF atribuídos. 

Condicionantes à atribuição/utilização38  

Para disponibilizar a faixa core dos 700 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer 

serviços de comunicações eletrónicas de banda larga sem fios é indispensável proceder à 

libertação das utilizações da rede de TDT e rever as condições de utilização deste espectro 

por parte dos auxiliares de radiodifusão. 

Importa, ainda, notar que, tal como ilustrado na Figura 2, o canal TDT em uso encontra-se 

numa posição adjacente ao primeiro bloco de 5 MHz da faixa de espectro utilizado para 

                                                
32 Utilizando a terminologia da UIT 
33 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=348130.  
34 Disponível em 
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Telecommunications/Companies/FrequencyManagement/Electroni
cCommunicationsServices/ElectronicCommunicationServices_node.html. 
35 Disponível em https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radiospectrumuse/spectrumauction.html. 
36 Disponível em 
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&L=0&tx_gsactualite_pi1[uid]=1806&tx_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsa 
ctualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1[backID]=26&cHash=7e1d824a1659bb2e7
723a117bffbff80. 
37 Permite que no decorrer das rondas os licitantes desistam de algum objeto para o qual detêm uma licitação 
pseudo-vencedora. 
38 O termo “condicionantes” engloba os aspetos de ordem técnica e/ou jurídica, bem como trabalhos de 
harmonização em curso, que podem condicionar a oportunidade/interesse na disponibilização, atribuição e/ou 
utilização do espectro em análise. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=348130
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Telecommunications/Companies/FrequencyManagement/ElectronicCommunicationsServices/ElectronicCommunicationServices_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Telecommunications/Companies/FrequencyManagement/ElectronicCommunicationsServices/ElectronicCommunicationServices_node.html
https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radiospectrumuse/spectrumauction.html
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&L=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1806&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=7e1d824a1659bb2e7723a117bffbff80
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&L=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1806&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=7e1d824a1659bb2e7723a117bffbff80
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&L=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1806&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=7e1d824a1659bb2e7723a117bffbff80
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Downlink/ligações descendentes (i.e. ligação da estação de base ao terminal do utilizador), 

não sendo possível implementar SCET em canal adjacente ao da TDT devido a interferências 

mútuas. 

Figura 2. Localização do canal da TDT na faixa core dos 700 MHz 

 
Fonte: ANACOM com base nos relatórios CEPT 53 e 60. 

 

Pese embora se considere que o espectro contido nos blocos 703-733 MHz (Uplink/ligação 

ascendente) /758-788 MHz (Downlink/ligação descendente) possa ser atribuído em momento 

anterior ao da sua libertação (à semelhança do que sucedeu na faixa dos 800 MHz no âmbito 

do Leilão Multifaixa), importa assinalar e considerar o impacto dos seguintes aspetos: 

 migração da rede de TDT em Portugal; 

 migração das redes de TDT em Espanha39 e 

 termos e condições dos acordos de coordenação transfronteiriça. 

No que respeita à migração da rede TDT em Portugal e tendo em conta, nomeadamente, a 

eventual necessidade de se implementar um período de simulcast40 e de ponderar a evolução 

tecnológica, a ANACOM tem vindo a analisar os custos e benefícios de um conjunto de 

soluções/cenários de migração da atual rede de frequência única. 

Por outro lado, conforme determinado pela Assembleia da República, a ANACOM, nos termos 

da Lei n.º 33/2016, de 24 de agosto, alterada pela Lei n º 2/2017, de 18 de janeiro, promoveu 

ainda a realização de um estudo sobre o alargamento da oferta de serviços de programas na 

TDT em condições técnicas adequadas41 - “Estudo sobre o alargamento da oferta de serviços 

de programas na televisão digital terrestre (TDT)”, - que foi realizado pela Leadership 

Business Consulting, em parceria com a LS Telcom e a DLA Pipper. 

 

                                                
39 Tal como ocorreu com a libertação e atribuição da faixa dos 800 MHz, as utilizações da faixa dos 700 MHz 
deverão, em cumprimento dos acordos transfronteiriços, proteger as utilizações de radiodifusão televisiva de 
Espanha. 
40 Coexistência entre duas tecnologias ou redes. 
41 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1426864. 

MFCN Downlink

30 MHz (6 blocos de 5 MHz)25 MHz

758-763 763-768 768-773 773-778 778-783 783-788

Duplex Gap

30 MHz (6 blocos de 5 MHz)

MFCN Uplink

703-708 728-733723-728718-723713-718708-713

TDT

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1426864
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Questão 1 (700 MHz – core) 

1.1. Tem interesse na disponibilização da faixa core dos 700 MHz para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres (SCET)? Justifique. 

1.2. Qual a data que considera adequada para a atribuição deste espectro, atento o prazo 

previsto na Decisão (UE) 2017/899? Justifique. 

1.3. Qual a dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que 

considera adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

 

4.1.2 Duplex gap e faixas de guarda 

Nos termos da Decisão de Execução 2016/687, o duplex gap e as faixas de guarda dos 

700 MHz podem ser utilizados para reforço de capacidade nas ligações SDL ou para outros 

fins, tais como aplicações para PPDR, PMSE, aplicações M2M e IoT (vide Figura 3), cabendo 

a cada EM decidir sobre a utilização deste espectro. 

Note-se que, dependendo da solução tecnológica e do planeamento da rede (estações), a 

adoção de uma determinada aplicação poderá impedir a adoção de outras aplicações. 

Figura 3. Opções alternativas para PMSE, PPDR, M2M e SDL na faixa dos 700 MHz (duplex gap e faixas de 
guarda) 

 
Fonte: ANACOM com base nos Relatórios CEPT 53 e 60. 
Nota: PPDR UL: ligação ascendente do PPDR (Uplink); PPDR DL: ligação descendente do PPDR (Donwlink).  

Das opções apresentadas na figura anterior, importa destacar a possibilidade de se utilizar o 

espectro para aplicações PPDR, as quais podem assumir as seguintes vertentes: 

 cobertura alargada, para utilização no dia-a-dia: denominada como Public Protection; 

 cobertura pontual, para utilizações nos locais dos desastres: denominada Disaster 

Relief. 

Faixa de guarda

694-698 698-703 733-736 736-738

PPDR UL PPDR DL

PPDR UL PPDR DL

M2M M2M

4 5 3 2 5 5 5 5 3

Faixa de guarda Duplex gap

Faixas de frequência [MHz]

PPDR (2X(2X5MHz)) ou (2X10 MHz) FDD

Tamanho dos blocos (MHz)

694 - 703
703-733

MFCN Uplink

PMSEPMSE

PPDR (2X5 MHz) FDD

PPDR (2X3 MHz) FDD

M2M (2x3MHz) FDD

SDL: Ligaçoões descendentes 

suplementares

PMSE

PPDR UL

788-791738-743 743-748 753-758748-753
733-738

758-788

MFCN Downlink
PPDR DL

SDL
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Atenta a especificidade das aplicações PPDR e o fim a que se destinam, esta matéria está a 

ser articulada com o Governo.  

Sem prejuízo, importa também ter em consideração as restantes opções previstas na 

harmonização da faixa, dado que podem ser relevantes para: 

 utilizadores de sistemas PMSE (produção de programas e eventos especiais) ou 

auxiliares de radiodifusão; 

 entidades que pretendem implementar aplicações M2M na faixa dos 700 MHz; 

 operadores móveis, para a introdução de SDL. 

 

Utilização em Portugal 

Tal como referido acerca da faixa core, também o duplex gap e as faixas de guarda dos 

700 MHz encontram-se atribuídas32 no QNAF para o serviço de radiodifusão, sendo 

atualmente utilizadas para a TDT e auxiliares de radiodifusão. 

 

Processos de atribuição de direitos de utilização de frequências na União Europeia 

De acordo com a informação disponível, na Europa, alguns países optaram (como a França) 

ou estão a ponderar (como a Alemanha, a Hungria ou a Suécia) atribuir este espectro para 

aplicações PPDR. Por outro lado, o Reino Unido decidiu permitir a utilização das faixas de 

guarda para aplicações PMSE42 e irá disponibilizar o duplex gap para SCET para reforço das 

ligações SDL do serviço móvel43. 

 

Condicionantes à atribuição/utilização  

As condicionantes aplicáveis ao duplex gap e às faixas de guarda da faixa dos 700 MHz estão 

dependentes da utilização que vier a ser acolhida de entre as elencadas na Decisão de 

Execução 2016/687. 

                                                
42 Disponível em https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/107775/statement-spectrum-audio-

pmse.pdf. 
43 Disponível em https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/92659/Maximising-the-benefits-of-700-
MHz-clearance-Statement.pdf. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/107775/statement-spectrum-audio-pmse.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/107775/statement-spectrum-audio-pmse.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/92659/Maximising-the-benefits-of-700-MHz-clearance-Statement.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/92659/Maximising-the-benefits-of-700-MHz-clearance-Statement.pdf
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Questão 2 (700 MHz - duplex gap e faixas de guarda) 

2.1. Que utilização, entre as alternativas previstas na Decisão de Execução 2016/687, 

considera que deve ser implementada em Portugal? Justifique, nomeadamente indicando 

quais as vantagens da utilização escolhida face às restantes alternativas previstas. 

2.2. Que data considera adequada para a disponibilização da faixa duplex gap e faixas de 

guarda? Justifique, nomeadamente e se aplicável, indicando qual a data prevista para a 

disponibilização comercial de equipamentos. 

2.3. Caso este espectro seja designado para SCET (nomeadamente para SDL), tem interesse 

na sua disponibilização em simultâneo com a faixa core dos 700 MHz? Neste caso, qual a 

dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera 

adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

 

4.2 Faixa de frequências dos 1500 MHz 

Na faixa de frequências dos 1500 MHz importa considerar: 

 o espectro já harmonizado: subfaixa dos 1452-1492 MHz; e 

 o espectro em processo de harmonização: subfaixas dos 1427-1452 MHz e 

1492-1518 MHz. 

4.2.1 Subfaixa harmonizada: 1452-1492 MHz 

Conforme acima referido, a Decisão de Execução 2015/750 harmonizou as condições para a 

disponibilização e utilização da faixa de frequências 1452-1492 MHz para sistemas terrestres 

capazes de fornecer serviços de comunicações eletrónicas na UE. 

Tal como se lê no considerando (5) desta Decisão, “(…) o Grupo para a Política do Espetro 

Radioelétrico recomendou à Comissão Europeia que pondere a adoção de medidas 

complementares de promoção da utilização da faixa 1452-1492 MHz para ligações 

descendentes suplementares, garantindo simultaneamente a possibilidade de os Estados-

Membros utilizarem parte desta faixa para outros fins, como o serviço de radiodifusão”. 

E no considerando (8) sublinha-se que “A utilização harmonizada da faixa 1452-1492 MHz 

por ligações descendentes para serviços de comunicações eletrónicas sem fios de banda 
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larga é importante para dar resposta à assimetria do tráfego de dados, através do reforço da 

capacidade descendente das redes de banda larga sem fios”. 

Atentas as conclusões constantes do Relatório da CEPT 5444, a referida Decisão estabelece 

que os EM devem designar e posteriormente disponibilizar, em regime de não-exclusividade, 

a faixa de frequências 1452-1492 MHz para SCET, devendo assegurar a proteção adequada 

aos sistemas que funcionam nas faixas adjacentes, bem como em países vizinhos, 

apresentando para o efeito condições técnicas e princípios de coordenação transfronteiriça 

entre os serviços de comunicações eletrónicas sem fios em banda larga. 

 

Utilização em Portugal 

Apesar de na WRC-92 a subfaixa dos 1452-1492 MHz ter sido atribuída para o serviço de 

radiodifusão e radiodifusão por satélite, nomeadamente para aplicações de áudio digital 

(T-DAB45 e S-DAB46), e de no QNAF este espectro ter sido designado em conformidade, o 

mesmo nunca foi atribuído para esse efeito, pelo que o espectro entre os 1452 MHz e os 

1492 MHz encontra-se atualmente sem utilizações. 

 

Processos de atribuição de direitos de utilização de frequências na União Europeia 

De acordo com a informação que a ANACOM dispõe, apenas foram atribuídos DUF para 

SCET na Alemanha47 e no Reino Unido, tendo sido utilizado, em ambos os casos, o 

procedimento de leilão SMRA. 

A Alemanha impôs obrigações de cobertura associadas à utilização deste espectro. 

No Reino Unido, o regulador (Ofcom) autorizou48, em 2015, o operador Qualcomm a vender, 

à Vodafone e à H3G, os 40 MHz do espectro que tinha adquirido em leilão realizado em 2008. 

                                                
44 Disponível em 
http://www.erodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=4111&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/
Word/CEPTREP054.DOCX. 

45 Terrestrial-Digital Audio Broadcasting 
46 Satellite-Digital Audio Broadcasting 
47 No âmbito do Leilão Multifaixa realizado em 2015. 

48 Disponível em https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/81670/trade-of-frequencies-

statement.pdf.  

http://www.erodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=4111&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/Word/CEPTREP054.DOCX
http://www.erodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=4111&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/Word/CEPTREP054.DOCX
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/81670/trade-of-frequencies-statement.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/81670/trade-of-frequencies-statement.pdf
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Condicionantes à atribuição/utilização  

Não se identificam condicionantes à atribuição e/ou utilização deste espectro na subfaixa 

harmonizada dos 1452-1492 MHz. 

Questão 3 (1500 MHz – subfaixa dos 1452-1492 MHz) 

3.1. Tem interesse na disponibilização desta subfaixa para SCET? Justifique. 

3.2. Tem interesse na disponibilização simultânea desta subfaixa com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique. 

3.3. Caso a resposta a 3.1. seja afirmativa, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a 

quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma 

exploração comercial? Justifique. 

 

4.2.2 Subfaixas em processo de harmonização: 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz 

Durante a WRC-15 a faixa de frequências 1427-1518 MHz foi atribuída49 ao serviço móvel, 

em concreto para aplicações IMT. Em 14 de março de 2017, o RSC conferiu um mandato à 

CEPT50 visando o estudo das canalizações51 e das condições de utilização deste espectro 

por aplicações SDL, tendo em atenção a proteção das utilizações adjacentes. 

Em resposta ao referido mandato, a CEPT elaborou o relatório CEPT 6552, o qual, 

resumidamente, apresenta as Block Edge Mask (BEM) 53 e canalizações a implementar para 

a componente SDL das Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) nas subfaixas de 

frequências 1427-1452 MHz e/ou 1492-1517 MHz. Neste âmbito, é de referir ainda os 

recentes trabalhos da CEPT que culminaram na aprovação do relatório ECC Report 26354 

sobre a compatibilidade entre IMT, a operar na subfaixa de frequências 1492-1518 MHz, e o 

serviço móvel por satélite/Mobile Satellite Service (MSS), que opera na faixa de frequências 

                                                
49 Utilizando a terminologia da UIT. 
50 Disponível em http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45863. 
51 Canalização: subdivisão de uma faixa de frequências em canais de largura bem definida, que poderão ocupar 

a totalidade da respetiva faixa ou apenas uma pequena parte. 
52 Disponível em https://cept.org/files/9522/Draft%20CEPT%20Report%2065.docx. 
53 BEM: limites definidos para as emissões no extremo do bloco de frequências. 
54 Disponível em 
http://www.erodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=4329&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/
Word/ECCREP263.DOCX. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45863
https://cept.org/files/9522/Draft%20CEPT%20Report%2065.docx
http://www.erodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=4329&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/Word/ECCREP263.DOCX
http://www.erodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=4329&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/Word/ECCREP263.DOCX
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1518-1525 MHz. Atualmente, no âmbito da UE e na sequência da resposta da CEPT ao 

referido mandato, o RSC está a rever a Decisão de Execução 2015/750. 

Neste contexto, em 16 de novembro de 2017, a CEPT aprovou a Decisão ECC/DEC/(17)0655 

intitulada “The harmonised use of the frequency bands 1427-1452 MHz and 1492-1518 MHz 

for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL)”, que visa 

harmonizar: 

 as subfaixas 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz para MFCN SDL, assegurando, 

quando requerido, a necessária flexibilidade para responder às necessidades 

nacionais em termos de procura de espectro; e 

 os parâmetros técnicos a aplicar a cada uma das subfaixas, nomeadamente a 

canalização e as restrições técnicas em termos de emissões (limite para as emissões 

desejadas e máscara das emissões não desejadas) para as estações de base. 

 

Utilização em Portugal 

Em Portugal as subfaixas 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz encontram-se designadas no 

QNAF para o serviço fixo e, no âmbito das aplicações, para ligações ponto-a-ponto. 

Na Figura 4 identifica-se a subfaixa já harmonizada, as subfaixas que estão a ser objeto de 

estudos/harmonização e os serviços em faixas adjacentes, bem como o primeiro canal 

radioelétrico na subfaixa dos 1492-1518 MHz utilizado para ligações ponto-a-ponto no âmbito 

do serviço fixo (1493 MHz) e o primeiro canal radioelétrico acima dos 1518 MHz utilizado para 

ligações ponto-a-ponto e ligações estúdio-emissor (1518,2 MHz). 

Figura 4. Situação atual em Portugal da faixa dos 1500 MHz  

 
Fonte: ANACOM 
Nota: *Radio Astronomy Service (RAS); Earth Exploration Satellite Service (EESS); Space Research Service (SRS) 

 

 

                                                
55 Disponível em http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=1. 
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http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=1
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Processos de atribuição de direitos de utilização de frequências na União Europeia 

De acordo com a informação que a ANACOM dispõe, incluindo a que consta na base de 

dados EFIS56 do ECO57, não existem atribuições destas faixas para SCET nos restantes 

países da UE. 

 

Condicionantes à atribuição/utilização 

Os estudos da CEPT sobre a possível implementação de SDL (decorrentes do mandato da 

CE referido acima) nas subfaixas adicionais à dos 1500 MHz, i.e. 1427-1452 MHz e 1492-

1518 MHz, foram finalizados em novembro de 2017, estando em curso os trabalhos de 

harmonização ao nível da UE. 

Deste modo, antes da conclusão do processo de harmonização das condições técnicas a 

nível europeu, dos prazos para designar e disponibilizar o espectro, da adoção das respetivas 

normas atualizadas (o que também condiciona a disponibilização de equipamentos), e 

atentas as atuais utilizações deste espectro em Portugal (vide Figura 4), considera-se 

prematuro antecipar as circunstâncias em que as faixas adicionais poderão ser 

disponibilizadas para SCET de banda larga sem fios. 

De qualquer modo, entende-se que, caso sejam definidas as condições de harmonização das 

subfaixas em tempo que se coadune com os prazos previstos na Decisão (UE) 2017/899, as 

mesmas poderão ser disponibilizadas em simultâneo com a faixa dos 700 MHz. 

Acresce ainda que a subfaixa dos 1492-1518 MHz está a ser utilizada por ligações ponto-a-

ponto e ligações estúdio-emissor (como se mostra na Figura 4), pelo que a sua eventual 

disponibilização para a prestação de SCET irá exigir um processo de migração destas 

ligações para outras faixas de frequência. 

 

 

 

                                                
56 ECO Frequency Information System (EFIS), disponível em https://www.efis.dk. Consiste numa base de dados, 
gerida pelo Gabinete da CEPT - o ECO (European Communications Office) - que agrega as utilizações de espectro 
na Europa, nos termos da Decisão 2007/344/EC, de 16 de maio de 2007. 
57 European Communication Office (gabinete de apoio da CEPT) 

https://www.efis.dk/
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Questão 4 (1500 MHz – subfaixas dos 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz) 

4.1. Tem interesse na disponibilização da subfaixa 1427-1452 MHz para SCET? Justifique. 

4.2. Tem interesse na disponibilização simultânea da subfaixa 1427-1452 MHz com a faixa 

core dos 700 MHz? Justifique. 

4.3. Atentas as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização da subfaixa 1492-

1518 MHz para SCET? Justifique. 

4.4. Em caso afirmativo, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a quantidade (mínima 

e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma exploração comercial? 

Justifique. 

4.5. Dispõe de elementos adicionais pertinentes, por exemplo, quanto à viabilidade e às datas 

previstas para a disponibilização de equipamentos de rede e terminais para SCET nestas 

subfaixas? Fundamente. 

 

4.3 Espectro remanescente do Leilão Multifaixa: 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

2,1 GHz e 2,6 GHz 

Ao nível da UIT, a faixa dos 450 MHz está atribuída ao serviço (de radiocomunicações) móvel 

terrestre (SMT). O Regulamento das Radiocomunicações da UIT não especifica se se trata 

de serviços “acessíveis” e/ou “não acessíveis ao público”, concedendo, por isso, flexibilidade 

para, a nível nacional, se seguir a opção considerada mais adequada. 

No início do ano 2000 surgiram várias iniciativas de harmonização da faixa para redes de 

comunicações públicas baseadas em sistemas digitais, designadamente nos sistemas Trans 

European Trunked Radio System (TETRA) e sistema de acesso por divisão de códigos/Code 

Division Multiple Access (CDMA), sendo que tais redes se confinavam às redes de trunking 

(serviço móvel de recursos partilhados - SMRP)58. 

No âmbito da CEPT, foi aprovada, em 2004, a Decisão ECC (04)0659 “The availability of 

frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 

                                                
58 O operador detentor de uma rede móvel disponibiliza serviços de comunicações a vários grupos fechados de 

utilizadores. 
59 Disponível em http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0406.PDF. 

http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0406.PDF
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400 MHz and 800/900 MHz bands” que harmoniza várias tecnologias (TETRA, CDMA, 

GSM-R) e respetivas larguras de faixa (p. ex. de 200 kHz e 1,25 MHz), tendo em vista a 

implementação das redes móveis privativas/Private Mobile Radio (PMR) e redes móveis de 

recursos partilhados/Public Access Mobile Radio (PAMR). Contudo, esta Decisão não inclui 

a tecnologia Long Term Evolution (LTE), ainda que existam iniciativas (em particular por parte 

dos países de leste e norte da Europa) no sentido de harmonizar também esta faixa para 

tecnologias de banda larga como a referida.  

Não obstante, a CEPT encontra-se a analisar a possibilidade de elaborar uma nova Decisão 

visando os vários tipos de sistemas (banda larga/banda estreita com diversas larguras de 

faixa) – incluindo o LTE – bem como as diversas aplicações possíveis, nomeadamente no 

âmbito de redes de radiocomunicações de uso privativo e M2M, sendo expetável a sua 

conclusão até novembro de 2018. 

Por fim, nota-se que na UE a faixa de frequências dos 450 MHz não integra o conjunto das 

faixas identificadas para a prestação de SCET, não existindo, até à data, qualquer medida de 

harmonização emanada no contexto da Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 7 de Março de 200260, habitualmente designada por “Decisão do Espectro”. 

As faixas de frequências dos 900 MHz e 1800 MHz foram harmonizadas pela Diretiva 

87/372/CEE61, do Conselho, de 25 de junho, alterada pela Diretiva 2009/114/CE62, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro, bem como pela Decisão 

2009/766/CE63, da Comissão, de 16 de outubro, e alterada pela Decisão de Execução da 

Comissão 2011/251/UE64, de 18 de abril. 

Já a faixa de frequências dos 2,1 GHz foi objeto de harmonização através da Decisão 

n.º128/1999/CE65 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 1998, 

relativa à introdução coordenada de um sistema de comunicações móveis e sem fios (UMTS) 

de terceira geração na Comunidade. 

Por fim, a faixa de frequências dos 2,6 GHz encontra-se harmonizada pela Decisão da 

Comissão 2008/477/CE66, de 13 de junho. 

                                                
60 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0001:0006:pt:PDF.  
61 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0372. 
62 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0025:0027:PT:PDF. 
63 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32009D0766.  
64 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011D0251. 
65 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0128&from=PT. 
66 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0477.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0001:0006:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0372
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0025:0027:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32009D0766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011D0251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0128&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008D0477
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Utilização em Portugal 

Em 2011, no âmbito do Leilão Multifaixa, foi disponibilizado o espectro apresentado na Tabela 

2: 

Tabela 2. Espectro disponibilizado no Leilão Multifaixa  

Denominação da Faixa de Frequências Quantidade de espectro 

450 MHz 2 x 1,25 MHz 

800 MHz 2 x 30 MHz 

900 MHz 2 x 10 MHz 

1800 MHz 2 x 57 MHz 

2,1 GHz 2 blocos de 5 MHz (TDD)  

2,6 GHz FDD 2 x 70 MHz 

2,6 GHz TDD 50 MHz 

Fonte: ANACOM 

 

Na sequência do Leilão Multifaixa, foram atribuídos DUF aos seguintes operadores: 

Tabela 3. Espectro atribuído no Leilão Multifaixa 

Denominação da Faixa de 
Frequências 

MEO* NOS  
(então Optimus*) 

VODAFONE* 

800 MHz 2 x 10 MHz 2 x 10 MHz 2 x 10 MHz 

900 MHz --- --- 2 x 5 MHz 

1800 MHz 2 x 14 MHz 2 x 14 MHz 2 x 14 MHz 

2,6 GHz FDD 2 x 20 MHz 2 x 20 MHz 2 x 20 MHz 

2,6 GHz TDD --- --- 25 MHz 

Fonte: ANACOM 

Nota: * MEO: MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

* Optimus: Optimus – Comunicações, S.A 

* VODAFONE: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
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Consequentemente, o seguinte espectro não foi atribuído: 

Tabela 4. Espectro remanescente do Leilão Multifaixa 

Denominação da Faixa de Frequências Quantidade de espectro remanescente 

450 MHz 2 x 1,25 MHz 

900 MHz 2 x 5 MHz + 2 x 3 MHz67 

1800 MHz 2 x 15 MHz 

2,1 GHz 2 blocos de 5 MHz (TDD) 

2,6 GHz FDD 2 x 10 MHz 

2,6 GHz TDD 25 MHz 

Fonte: ANACOM 

 

De notar que, na faixa dos 2,1 GHz, para além dos dois blocos TDD que não foram atribuídos 

no Leilão Multifaixa, existe ainda espectro nesta faixa em resultado da devolução dos outros 

dois blocos TDD, pelo que a subfaixa dos 1900-1920 MHz se encontra totalmente disponível. 

 

Processos de atribuição de direitos de utilização de frequências na União Europeia 

De acordo com a informação que a ANACOM dispõe sobre processos de atribuição de 

espectro nas faixas dos 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz e nos quais não 

foram recebidas manifestações de interesse para a totalidade do espectro disponibilizado, 

apurou-se que ocorreram situações desta natureza em Espanha, Holanda, Eslovénia, 

República Checa, Islândia e Noruega. 

Em Espanha, o espectro remanescente do primeiro leilão realizado em 2011 (correspondente 

a uma licença nacional nos 900 MHz, uma regional nos 2,6 GHz e 50 MHz de espectro 

nacional não emparelhado na faixa dos 2,6 GHz) foi novamente leiloado, ainda em 2011, 

através do mesmo tipo de leilão - SMRA. Como as licenças regionais nos 2,6 GHz (espectro 

para TDD e uma licença de espectro para FDD) voltaram a não ser atribuídas, foi realizado 

em 2014, sem sucesso, um novo leilão (duas rondas, com proposta selada) só para este 

espectro. Em 2016, foi realizado novo leilão (duas rondas, proposta selada) que, desta feita, 

incluiu espectro nos 3,4-3,6 GHz e o remanescente dos 2,6 GHz (tendo sido licitado apenas 

o espectro FDD). Note-se que em nenhum dos leilões foram associadas obrigações ao 

                                                
67 Espectro devolvido pela Vodafone nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento do Leilão Multifaixa. 



26 

espectro nos 2,6 GHz. A faixa dos 900 MHz manteve, no segundo leilão de 2011, uma 

obrigação de acesso aos operadores que não detivessem espectro nessa faixa. 

A Holanda realizou o primeiro leilão em 2010, tendo disponibilizado espectro emparelhado e 

não emparelhado nas faixas dos 2,1 GHz e dos 2,6 GHz. Dada a falta de interesse, o espectro 

não emparelhado voltou a ser integrado num leilão multifaixa em 2012 (o regulador manteve 

o mesmo tipo de leilão de múltiplas rondas, modelo CCA68), tendo sido atribuído na totalidade. 

A República Checa realizou em 2016 um leilão só para o espectro remanescente do leilão 

realizado em 2013 (1800 MHz e 2,6 GHz), mantendo modelo SMRA com switching, no âmbito 

do qual atribuiu a totalidade do espectro. Foram impostas, em ambos os leilões, obrigações 

de cobertura e de acesso. 

Na sequência de leilão multifaixa (múltiplas rondas, seguindo um modelo CCA) que realizou 

em 2014, a Eslovénia promoveu, em 2016, um novo leilão (proposta selada, com preços de 

reserva mais baixos) para atribuir o espectro remanescente (2 blocos de 10 MHz na faixa dos 

1800 MHz e um bloco de 5 MHz no espectro não emparelhado – TDD - nos 2,1 GHz Foram 

também impostas obrigações de cobertura e o espectro foi atribuído. 

No leilão multifaixa realizado em 2017, a Islândia disponibilizou, em três blocos separados, 

espectro na faixa dos 2,1 GHz que não havia sido atribuído no âmbito do leilão de 2007 para 

a prestação de serviços 3G.  

A Noruega, em 2015, leiloou novamente três lotes de espectro na faixa dos 1800 MHz que 

não tinham sido atribuídos num primeiro leilão de 2013. O primeiro leilão seguiu um modelo 

de proposta selada, combinatório, com base no primeiro preço, enquanto o segundo – que 

ocorreu em 2015 - foi um leilão aberto de múltiplas rondas. Ao contrário do que aconteceu 

em 2013, no leilão de 2015 não foram impostos spectrum caps69, mas o preço de reserva foi 

mantido e a duração das licenças foi alinhada com as atribuídas na sequência do leilão de 

2013, dado que o governo norueguês entendia que as condições de atribuição do leilão de 

2015 não deviam ser mais favoráveis do que as que foram adotadas no leilão anterior. 

 

                                                
68 Combinatorial Clock Auction 
69 Limites de aquisição de espectro imposto aos operadores no procedimento de seleção. 
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Condicionantes à atribuição/utilização  

Do espectro analisado neste ponto, identificam-se eventuais condicionantes para a 

atribuição/utilização de espectro apenas para as faixas dos 2,1 GHz e dos 450 MHz. 

Quanto à faixa dos 2,1 GHz (subfaixa 1900-1920 MHz), importa evidenciar que, no biénio 

2014-2015, a CEPT analisou a possível introdução de aplicações DA2GC (Direct Air-to-

Ground Communications). Porém, em julho de 2015, face ao desinteresse da comunidade 

DA2GC e o crescente interesse da indústria para a utilização deste espectro para outras 

aplicações (nomeadamente PMSE, DECT70 e SRD71), a CE decidiu adiar a harmonização de 

aplicações DA2GC para a faixa dos 1900-1920 MHz.  

Note-se que a utilização da faixa dos 2,1 GHz (subfaixa dos 1900-1920 MHz - utilização do 

modo TDD), tinha por objetivo aumentar a capacidade da rede móvel através da criação de 

hotspots. Contudo, os avanços da tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System) usando o espectro FDD, acabaram por afetar o interesse na disponibilização de 

terminais e, consequentemente, na utilização do espectro TDD, como ficou evidenciado, não 

só pelo desinteresse manifestado no Leilão Multifaixa, no âmbito do qual não foram atribuídos 

os dois blocos disponíveis, mas também pela devolução de espectro então detido pelos 

operadores de redes móveis. 

Face ao exposto, reiterando-se a ausência de harmonização europeia e de desenvolvimentos 

tecnológicos na subfaixa dos 1990-1920 MHz para SCET, considera-se que não estão, nesta 

fase, reunidas as condições para que, no curto/medio prazo, este espectro possa ser 

disponibilizado para tais serviços. 

No que se refere à faixa dos 450 MHz importa ponderar o facto de a ANACOM ter recebido 

um requerimento por parte da EDP Distribuição – Energia, S.A. de atribuição de espectro 

para uso privativo na subfaixa 453,0375-457,525 MHz / 463,0375-467,525 MHz, ou seja 

envolvendo o espectro remanescente do Leilão Multifaixa bem como espectro contíguo que 

se encontra disponível nesta faixa (vide Anexo I para mais informações sobre o histórico da 

faixa de frequências em questão de onde sobressai que a faixa já foi disponibilizada tanto 

para serviços acessíveis, como para serviços não acessíveis ao público). 

                                                
70 Digital Enhanced Cordless Telecommunications/ telecomunicações digitais sem fios aperfeiçoadas. 
71 Short Range Devices. 
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Tabela 5. Espectro nos 450 MHz objeto do pedido de licenciamento para uso privativo 

Espectro remanescente do Leilão 
Multifaixa  

2x1,6472 MHz (455,80625-457,45 MHz / 465,80625- 467,45 MHz) 

Espectro contíguo objeto do pedido 
(não incluído no Leilão Multifaixa) 

2x2,77 MHz (453,0375-455,80625 MHz / 463,03725-
465,80625 MHz) 

Fonte: ANACOM 

O requerente pretende implementar uma rede de radiocomunicações para uso privativo com 

base na tecnologia LTE, para apoio à exploração e manutenção da sua atividade, bem como 

para suporte à prestação do serviço público essencial que disponibiliza. 

Pese embora, a nível nacional, esta faixa constitua a faixa core das redes de 

radiocomunicações de uso privativo – suportando diversas redes de banda estreita 

(tipicamente redes com larguras de banda de 12,5 kHz), importa ter presente que alguns 

países europeus (Dinamarca, Finlândia, Hungria, e Suécia) já disponibilizaram (e outros têm 

vindo a manifestar interesse em disponibilizar) esta faixa para a prestação de serviços 

(móveis) acessíveis ao público, baseados em LTE ou outras tecnologias no âmbito do IMT, 

ainda que as condições técnicas para a sua implementação não se encontrem harmonizadas 

ao nível da UE. 

Assim sendo, a ANACOM considera oportuno recolher a opinião do mercado sobre a 

disponibilização de espectro na faixa dos 450 MHz, não só porque o eventual deferimento do 

referido pedido conduzirá a uma situação de escassez de espectro para outras utilizações, 

principalmente para redes que requeiram a mesma largura de faixa, mas também porque se 

pode ponderar a eventual alteração da sua designação para a prestação de SCET. 

Note-se que a atribuição de espectro nesta subfaixa para a utilização de sistemas de banda 

larga, no âmbito do IMT, implicaria também o replaneamento/organização deste espectro 

bem como das correspondentes condições de atribuição. 

Com efeito, importa evidenciar que a faixa de frequências dos 450 MHz encontra-se 

reservada no QNAF para redes e serviços de comunicações eletrónicas não acessíveis ao 

público, sendo os canais (de banda estreita: 12,5 kHz) atribuídos em modo de utilização 

partilhada por vários utilizadores, em regime de “acessibilidade plena” (não estando sujeita à 

atribuição de direitos de utilização de frequências), e com delimitação geográfica73 (vide 

Figura 5). 

                                                
72 Espectro remanescente do leilão incluindo as faixas de guarda (2x1,25 MHz + faixa de guarda). 
73 O espectro disponível por zonas geográficas pré-definidas. 
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Figura 5: Reservas de espectro na faixa de frequências dos 450 MHz 

 
Fonte: ANACOM 

Consequentemente, a eventual autorização de utilização da subfaixa de frequências 

453,0375-457,45 MHz / 463,0375-467,45 MHz por uma rede de radiocomunicações de uso 

privativo que implemente uma tecnologia de banda larga (LTE ou outra no âmbito do IMT), 

implicaria a alteração das condições atualmente associadas à reserva deste espectro, 

nomeadamente no que concerne: 

 à canalização (de canais de 12,5 kHz para canais de 3 MHz); 

 ao modo partilhado (para uma utilização exclusiva); 

 e, eventualmente, ao processo de atribuição, uma vez que, dependendo da 

manifestação de interesse do mercado, o processo de acessibilidade plena poderá 

revelar-se inadequado. 

 

É também importante salientar que qualquer atribuição de espectro na subfaixa dos 

453,0375-457,525 MHz / 463,0375-467,525 MHz estará sujeita ao cumprimento de condições 

técnicas que visam garantir a sua compatibilidade com os sistemas/serviços de 

radiocomunicações que operam nas faixas adjacentes, nomeadamente: 

 redes de radiocomunicações privativas; 

 SMRP; 

 SCPP74; 

 TDT. 

                                                
74 Sistema de Chamada e Procura de Pessoas 
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Questão 5 (900 MHz, 1800 MHz e 2,6 GHz) 

5.1. Tem interesse na disponibilização destas faixas para SCET? Justifique. 

5.2. Tem interesse na disponibilização simultânea destas faixas com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique.  

5.3. Em caso afirmativo, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a quantidade (mínima 

e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma exploração comercial? 

Justifique. 

 

Questão 6: (faixa dos 2,1 GHz - subfaixa 1900-1920 MHz) 

6.1. Atenta as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização desta faixa para 

SCET? Justifique. 

6.2. Atenta as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização simultânea desta 

faixa com a faixa dos 700 MHz? Justifique. 

6.3. Dispõe de elementos adicionais pertinentes, por exemplo, quanto à viabilidade e às datas 

previstas para a disponibilização de equipamentos de rede e terminais para SCET nesta 

faixa? Fundamente. 

 

Questão 7 (faixa dos 450 MHz) 

7.1. Tem interesse na utilização do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 463,0375-

467,525 MHz) para redes/serviços acessíveis ao público (redes de comunicações públicas)? 

Justifique. 

7.1.1. Tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique. 

7.1.2. Qual a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessária 

para uma exploração comercial? 
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7.2. Tem interesse na utilização do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 463,0375-

467,525 MHz) para redes/serviços não acessíveis ao público, designadamente para a 

instalação de uma rede que implemente uma tecnologia de banda larga? Justifique. 

7.2.1. Qual a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessária? 

7.3. Antevê algum problema na atribuição do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 

463,0375-467,525 MHz), atenta a necessidade de se aplicarem técnicas de mitigação para 

proteção dos serviços/aplicações que operam em faixas adjacentes (por exemplo faixas de 

guarda)? 

7.4. Que tipo de redes/serviços/tecnologias pretende implementar e para que mercado alvo? 

Apresente evidências da disponibilidade/desenvolvimento de equipamentos (incluindo 

equipamentos terminais) para o efeito. 

 

4.4 Faixa de frequências dos 3,6 GHz 

As utilizações na faixa de frequências dos 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) foram harmonizadas ao 

nível da CEPT para acesso fixo via rádio/Fixed Wireless Access (FWA) através da sua 

recomendação ECC/REC/(04)0575 “Guidelines for accommodation and assignment of 

Multipoint Fixed Wireless systems in frequency bands 3.4-3.6 GHz and 3.6-3.8 GHz”.  

Posteriormente, a CE aprovou a Decisão 2008/411/CE76, de 21 de maio, relativa à 

harmonização desta mesma faixa de frequências para sistemas terrestres capazes de 

fornecer serviços de comunicações eletrónicas, introduzindo neste âmbito as aplicações 

BWA, bem como a Decisão de Execução 2014/276/EU77, de 2 de maio, que veio alterar as 

condições técnicas (modo FDD vs TDD, canalização de 5 MHz e outras máscaras de 

extremos de bloco) e estender a utilização desta faixa de frequências a redes de banda larga 

sem fios densas e de elevado débito. 

No âmbito do mandato que a CE conferiu à CEPT, em 7 de dezembro de 201678, foi solicitada 

a revisão das condições técnicas harmonizadas a aplicáveis a esta faixa e a análise da 

                                                
75 Disponível em http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=2. 
76 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008D0411. 
77 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.139.01.0018.01.ENG. 
78 Disponível em http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42093. 

http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008D0411
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.139.01.0018.01.ENG
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42093


32 

viabilidade da mesma para a introdução de sistemas terrestres sem fios de nova geração 

(5G). Este trabalho deverá ser concluído até junho de 2018. 

Conforme referido no ponto 3, o Conselho de Ministros de Telecomunicações, Transportes e 

Energia assinou, em 4 de dezembro de 2017, uma declaração contendo o roadmap para a 

introdução do 5G na Europa. Com esta declaração, os Ministros comprometem-se e instam 

a CE a adotar as medidas necessárias para que, com base nas conclusões dos trabalhos 

RSPG, a harmonização técnica da faixa de frequências dos 3,6 GHz venha a concretizar-se 

no início de 2019. 

 

Utilização em Portugal 

Esta faixa já foi objeto de vários processos de atribuição e alteração de frequências: o 

concurso público para atribuição de licenças para a utilização de frequências para FWA em 

1999-2000, o processo de refarming79 em 2004-2006 e o leilão para a atribuição de DUF para 

aplicações BWA em 2009-2010. 

Atualmente parte do espectro nesta faixa é detido pela MEO e pela Broadband Portugal BBP, 

Unipessoal, Lda. (BBP), sendo que o termo dos prazos de validade dos correspondentes 

direitos de utilização ocorrerá, respetivamente, em 10 de dezembro de 2024 e em 5 de agosto 

de 2025. 

Figura 6. Espectro remanescente do Leilão BWA na faixa dos 3,6 GHz 

  
Fonte: ANACOM 

                                                
79 Mais informação disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=410407 e 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=408745. 

Zona 3,410-3,438 GHz 3,441-3,469 GHz 3,472-3,500 GHz 3,602-3,630 GHz 3,633-3,661 GHz 3,664-3,692 GHz

3,510-3,538 GHz 3,541-3,569 GHz 3,572-3,600 GHz 3,702-3,730 GHz 3,733-3,761 GHz 3,764-3,792 GHz

1 MEO BBP BBP BBP Livre Livre

2 Livre BBP BBP Livre Livre Livre

3 Livre Livre BBP Livre Livre Livre

4 Livre Livre BBP Livre Livre Livre

5 MEO Livre BBP Livre Livre Livre

6 MEO Livre BBP Livre Livre Livre

7 MEO Livre BBP Livre Livre Livre

8 Livre Livre BBP Livre Livre Livre

9 Livre Livre Livre Livre Livre Livre

3,4-3,6 GHz 3,6-3,8 GHz

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=410407
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=408745
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Processos de atribuição de direitos de utilização de frequências na União Europeia 

De acordo com a informação que a ANACOM dispõe, entre 2015 e 2017, os seguintes EM 

atribuíram espectro na faixa dos 3,6 GHz para redes de banda larga sem fios: Espanha, 

Grécia, Hungria, Irlanda, República Checa, República Eslovaca, Roménia e Reino Unido. Na 

maioria destes casos, o leilão de espectro foi o método escolhido para essa atribuição. 

 

Condicionantes à atribuição/utilização  

Tal como foi referido no documento da consulta pública realizada em 201580, é “(...) 

importante ter presente que qualquer decisão relativa ao espectro disponível, que inclui (i) o 

espectro remanescente do processo do Leilão BWA (i.e., o espectro não atribuído no âmbito 

desse procedimento), (ii) o espectro decorrente das revogações dos direitos de utilização de 

frequências da ONITELECOM e da SONAECOM e (iii) o espectro que estava atribuído à MEO 

em determinadas zonas geográficas e que ficou disponível na sequência do processo 

de refarming do FWA, deve ter em conta o enquadramento legal e regulamentar aplicável, 

nomeadamente: (…) 

 o Regulamento do Leilão BWA, de acordo com o qual o espectro que não tenha sido 

consignado no termo do primeiro procedimento de seleção/leilão é objeto, na 

totalidade ou parcialmente, de um segundo leilão, ao qual se podem candidatar todas 

as entidades que o pretendam, sendo inaplicáveis as restrições estabelecidas, para o 

primeiro leilão, no n.º 3 do artigo 8.º do regulamento; e  

 a Decisão 2008/411/CE, de 21 de maio, alterada pela Decisão 2014/276/UE, de 2 de 

maio de 2014, que visa fomentar a utilização desta faixa de frequências por redes de 

banda larga sem fios densas e de elevado débito, que permitirão a prestação de 

serviços de comunicações (…).” 

No citado documento de consulta pública, a ANACOM equacionou, desde logo, a “(…) 

possibilidade de lançar um novo processo de disponibilização de espectro, cujo modelo 

pondere o interesse do mercado, o número de potenciais interessados, a utilização efetiva e 

eficiente das frequências, e o espectro disponível, nomeadamente: 

 de um procedimento de seleção por comparação (concurso) ou concorrência (leilão), 

                                                
80 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1354352. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1354352
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 do regime de acessibilidade plena. 

No lançamento do referido processo de disponibilização de espectro deverão ainda ser 

tomados em conta aspetos como: 

 a distribuição do espectro nas várias zonas geográficas: a disponibilidade, ou não, de 

um determinado lote nas diferentes zonas geográficas poderá ter impacto no real 

interesse desse lote, dadas as condições técnicas associadas, particularmente a 

coordenação entre zonas geográficas; 

 o modelo de zona geográfica associado: as zonas geográficas tais como definidas no 

Regulamento do Leilão BWA ou outras que vierem a ser definidas. 

Deste modo, quanto à opção pelo procedimento de seleção por comparação (concurso) ou 

concorrência (leilão), releva-se que: 

 no tocante ao espectro remanescente do Leilão BWA, o mesmo encontra-se 

enquadrado pelo respetivo Regulamento, pelo que uma revisão desta situação deverá 

ponderar: 

o os termos e condições associados à disponibilização do espectro no âmbito do 

leilão realizado (que culminou na atribuição de direitos de utilização de 

frequências à Bravesensor, atualmente Broadband Portugal, e à ONITELECOM); 

o a eventual necessidade de utilização do espectro tendo em vista a oferta de 

serviços cujo âmbito não se circunscreva necessariamente a ofertas comerciais, 

atentos os interesses que podem existir na implementação de uma rede que, p.ex. 

sirva clientes privativos (i. e. redes destinadas a um grupo limitado de 

utilizadores). 

 quanto ao espectro decorrente da revogação do direito de utilização de frequências 

FWA da SONAECOM e o espectro anteriormente atribuído à MEO e que ficou 

disponível na sequência do processo de refarming do FWA, é de referir que a 

ANACOM não definiu até à data as condições de disponibilização desse espectro, 

considerando que tal decisão deve ser efetuada em paralelo com a do espectro 

remanescente do Leilão BWA. A eventual disponibilização deste espectro, nas 

mesmas condições do Leilão BWA, deverá equacionar também as condições 

estabelecidas aquando da realização do referido procedimento, nomeadamente 

quanto à valorização atribuída ao espectro. 
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No que respeita à possibilidade de disponibilização do espectro através do regime de 

acessibilidade plena - o que implicaria a alteração do Regulamento do Leilão -, entende-se 

que tal procedimento teria a vantagem de permitir a implementação de redes de modo mais 

célere na medida em que se reduziria a carga administrativa associada ao processo de 

autorização, contudo seria enquadrado numa base em que a procura não exceda a oferta.”. 

Para além do enquadramento supra transcrito, considera-se que, na análise da 

oportunidade/viabilidade da disponibilização deste espectro em simultâneo com o espectro 

da faixa dos 700 MHz, se deve ainda ponderar o impacto do mandato conferido pela CE à 

CEPT, em 7 de dezembro de 201681, que visa o desenvolvimento de condições técnicas que 

permitam a operação de redes sem fios de nova geração (5G) e no âmbito do qual a faixa 

dos 3,6 GHz foi sinalizada como uma faixa pioneira. 

Tendo presente o objeto do mandato e o facto de o mesmo dever ser concluído até junho de 

2018, pelo que somente após essa data a UE poderá iniciar a revisão da Decisão de 

harmonização aplicável a esta faixa, indo ao encontro do roadmap aprovado pelos Ministros 

de Telecomunicações, Transportes e Energia da UE (cuja meta visa a harmonização técnica 

da faixa dos 3,6 GHz para o início de 2019), importa ponderar se a referida revisão poderá 

constituir fundamento suficiente para se adiar a adoção de uma decisão sobre a 

disponibilização deste espectro em Portugal, na medida em que as condições de utilização 

que venham a ser fixadas podem implicar uma acomodação diferente dos seus utilizadores, 

até mesmo daquela que resulta da implementação da Decisão 2014/276/UE. 

 

Questão 8 (3,6 GHz) 

8.1. Tem interesse na disponibilização do espectro atualmente livre nesta faixa para SCET? 

Justifique. 

8.2. Tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core dos 700 MHz, 

mas com a condição/compromisso de os seus detentores aceitarem um “refarming” da faixa 

quando o processo de harmonização para 5G estiver concluído. Justifique. 

8.3. Em alternativa, entende mais adequado aguardar pela harmonização desta faixa para 

5G (que resultará do atual mandato da CE à CEPT), não se associando assim a sua 

disponibilização à da faixa core dos 700 MHz. Justifique. 

                                                
81 Disponível em http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42093. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42093
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8.3.1. Qual a data que considera adequada para a atribuição deste espectro? Justifique. 

8.4. Qual a dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que 

considera adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

 

4.5 Faixa de frequências dos 26 GHz 

A faixa do 26 GHz (24,25-27,5 GHz) integra o conjunto de faixas abrangidas pelo mandato 

conferido à CEPT em 7 de dezembro de 2016, como referido no ponto 3, mediante o qual é 

solicitado à CEPT que estude as condições técnicas para a operação de redes 5G em 

determinadas faixas.  

Note-se que, previamente e conforme referido no ponto 3, em novembro de 2016, o RSPG 

aprovou uma opinião relativa ao 5G, a qual assinala “(…) the support from mobile industry to 

the 24.25-27.5 GHz band as a pioneer band for earlier implementation in Europe of 5G above 

24 GHz” e recomenda “(…) the 24.25-27.5 GHz as a pioneer band for 5G above 24 GHz and 

that: (i) Europe should develop harmonisation measures on the basis of the radio spectrum 

decision in this band before 2020 and (ii) Member states should make available a portion of 

this frequency band for 5G in response to market demand, taking into account that 5G 

deployment in this frequency range is likely to remain geographically limited by 2020”. 

Acresce que, em 4 de dezembro de 2017, o Conselho de Ministros de Telecomunicações, 

Transportes e Energia assinou uma declaração contendo o roadmap para a introdução do 5G 

na Europa. Com base nesta declaração, os Ministros comprometem-se e instam a CE a 

adotar as medidas necessárias para que a harmonização técnica da faixa de frequências dos 

26 GHz se concretize no início de 2019. 

 

Utilização em Portugal 

Trata-se de uma faixa que foi inicialmente atribuída para FWA no ano 2000, mas o espectro 

acabou por ser devolvido pelas empresas às quais havia sido atribuído. Atualmente, conforme 

se evidencia na Figura 7, parte da faixa é utilizada por SRD, outra parte está sujeita a gestão 

militar e a remanescente é utilizada por serviços de cariz transnacional, como os serviços de 

exploração da terra por satélite/ Earth Exploration Satellite Service (EESS). 
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Figura 7. Espectro nos 24,25-27,5 GHz 

 

Fonte: ANACOM 

 

Processos de atribuição de direitos de utilização de frequências na União Europeia 

Na Europa, de acordo com a informação disponibilizada pela CEPT, vários países utilizam a 

faixa para o serviço fixo (ponto-a-ponto e ponto-multiponto)82. Tal como em Portugal, existem 

outros países europeus em que parte da faixa é de gestão militar. 

 

Condicionantes à atribuição/utilização 

Na sequência do mandato da CE, encontram-se atualmente em análise, no âmbito da CEPT, 

as condições técnicas que podem permitir a operação de redes sem fios de nova geração 

(5G) nesta faixa, devendo a mesma ser concluída até junho de 2018. Consequentemente, 

entende-se que, antes da conclusão do processo de harmonização das condições técnicas 

de utilização do espectro e da adoção das respetivas normas atualizadas (o que também 

condiciona a disponibilização de equipamentos), não é possível antecipar se (e com que 

condicionantes) a faixa poderá ser disponibilizada para SCET de banda larga sem fios. 

Paralelamente, a faixa está a ser igualmente objeto de análise no âmbito na UIT. Conforme 

decisão da WRC-1583, estão a ser desenvolvidos estudos de compatibilidade e de partilha 

com os serviços para os quais a faixa está atribuída. Estes estudos irão determinar a 

possibilidade desta faixa ser identificada pela UIT para a componente terrestre do IMT, pelo 

                                                
82 Um exemplo recente é o caso da Irlanda que, à semelhança de vários outros países da Europa, tem atribuído 

espectro na faixa dos 26 GHz para o serviço fixo em blocos que designa por national block licences. Em 2008, 

estes blocos foram atribuídos por um período de 10 anos que terminará em junho próximo. Por esse motivo, o 
regulador irlandês lançou no final de 2017 uma consulta sobre a atribuição deste espectro para ligações ponto-a-
ponto e novamente por 10 anos (https://www.comreg.ie/publication-download/consultation-proposed-26-ghz-
spectrum-award-2018). 
83 Disponível em https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf. 
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https://www.comreg.ie/publication-download/consultation-proposed-26-ghz-spectrum-award-2018
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0c/0a/R0C0A00000C0014PDFE.pdf
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que haverá que aguardar pelos resultados da WRC-19, de modo a que uma harmonização 

desta faixa para SCET seja efetuada a nível internacional.  

Assim, considera-se que não é ainda possível definir um calendário específico, no curto médio 

prazo, para a disponibilização da faixa dos 26 GHz para SCET, o que poderá inviabilizar a 

sua disponibilização simultânea com a faixa core dos 700 MHz84. Sem prejuízo, releva-se que  

o RSPG aprovou recentemente a segunda opinião sobre 5G85, na qual salienta a importância 

desta faixa para coberturas locais onde exista procura de um volume muito elevado de 

capacidade (por exemplo, grandes eventos, estações de transportes públicos ou parques 

industriais), defendendo que os EM devem disponibilizar para 5G uma parcela 

suficientemente importante da faixa até 2020. 

Questão 9 (26 GHz) 

9.1. Tem interesse na disponibilização da faixa dos 26 GHz para SCET?  Justifique.  

9.2. Em caso afirmativo, e tendo em conta o acima referido, que data considera adequada 

para a sua disponibilização? 

9.3. Sendo possível, tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa 

core dos 700 MHz? Justifique e indique de que forma as condicionantes poderão ser 

acauteladas. 

9.3. Qual a quantidade de espectro (mínima e/ou máxima) de espectro que considera 

adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

 

  

                                                
84 Nomeadamente, porque as condições técnicas que serão impostas afetarão o procedimento de disponbilização 

desta faixa, no que diz respeito às condições de atribuição e/ou de utilização da mesma. 
85 “Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe – RSPG second opinion on 5G networks”, disponível em 

https://circabc.europa.eu/sd/a/fe1a3338-b751-43e3-9ed8-a5632f051d1f/RSPG18-005final-
2nd_opinion_on_5G.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/fe1a3338-b751-43e3-9ed8-a5632f051d1f/RSPG18-005final-2nd_opinion_on_5G.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/fe1a3338-b751-43e3-9ed8-a5632f051d1f/RSPG18-005final-2nd_opinion_on_5G.pdf
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5 Questões transversais às várias faixas de frequências 

Para além de se aquilatar o interesse em disponibilizar a faixa dos 700 MHz e, eventualmente, 

outras faixas conforme se vem assinalando, pretende-se também recolher informação sobre 

(i) o procedimento de atribuição, (ii) as condições de atribuição e (iii) as condições de 

utilização. 

Neste contexto, importa ter presente as disposições aplicáveis da LCE, sublinhando-se que, 

de acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da LCE, a utilização de frequências está dependente da 

atribuição de direitos de utilização apenas quando tal seja necessário para “a) evitar 

interferências prejudiciais; b) assegurar a qualidade técnica do serviço; c) salvaguardar a 

utilização eficiente do espectro; d) realizar outros objetivos de interesse geral definidos na 

lei”.  

No caso de serem exigíveis, a LCE estabelece que a atribuição de direitos de utilização de 

frequências pode decorrer no regime de acessibilidade plena ou estar sujeita a procedimentos 

de seleção por concorrência ou comparação, nomeadamente leilão ou concurso, os quais 

devem ser abertos, objetivos, transparentes, proporcionais e não discriminatórios (artigo 30.º, 

n.ºs 3 e 5). 

No caso dos procedimentos de seleção, compete à ANACOM aprovar os regulamentos de 

atribuição dos DUF, salvo quando se trate de frequências acessíveis, pela primeira vez, no 

âmbito das comunicações eletrónicas ou, não o sendo, que se destinem a ser utilizadas para 

novos serviços, casos em que a competência para aprovar os regulamentos é do membro do 

Governo responsável pela área das comunicações (artigo 30.º, n.ºs 7 e 8 da LCE). 

A LCE admite ainda que a ANACOM limite o número de direitos de utilização de frequências 

a atribuir quando tal seja necessário para garantir a utilização eficiente das frequências (artigo 

31.º). Caso assim o entenda, a ANACOM deve considerar, nomeadamente, a necessidade 

de maximizar os benefícios para os utilizadores e facilitar o desenvolvimento da concorrência, 

devendo para o efeito e sem prejuízo de outras medidas que considere adequadas: 

(i) promover o procedimento geral de consulta previsto no artigo 8.º da LCE; 

(ii) publicar a decisão, devidamente fundamentada, de limitar o número de direitos de 

utilização a atribuir, no âmbito da qual define o procedimento de atribuição (de 

acessibilidade plena ou de seleção por concorrência ou comparação, 

nomeadamente leilão ou concurso), e  
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(iii) dar início ao procedimento para apresentação de candidaturas a direitos de 

utilização nos termos definidos. 

Neste âmbito, releva-se que a disponibilização da faixa dos 700 MHz e, eventualmente em 

simultâneo, das outras faixas acima assinaladas, poderá viabilizar novas operações 

comerciais, designadamente para a prestação de serviços de banda larga móvel 

nomeadamente por entidades que ainda não estejam presentes no mercado ou pelos 

prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e/ou operadores de redes que já se 

encontram a atuar no mercado, mas que não detêm espectro para esse efeito. 

Por outro lado, a conjugação da faixa dos 700 MHz, eventualmente, com a faixa dos 800 MHz, 

poderá permitir, às entidades que já detêm esse espectro para prestação dos serviços de 

comunicações eletrónicas, a disponibilização de velocidades mais elevadas e/ou o aumento 

da cobertura, com alargamento a zonas de maiores desafios e em que estas frequências mais 

baixas poderão ser especialmente adequadas para o efeito. 

Neste contexto, relevam ainda os objetivos estratégicos para 2025 inseridos no “Pacote 

conectividade” proposto pela CE em 2016, designadamente aqueles que estabelecem que: 

• os principais agentes socioeconómicos (sejam escolas, universidades, hospitais, etc.) 

devem ter acesso a uma conetividade de extremamente elevada que permita aos 

utilizadores descarregar/carregar 1 GB de dados por segundo; 

•  os agregados familiares da Europa deverão ter acesso a uma conetividade que 

ofereça uma ligação descendente a, pelo menos 100 Mbps; e  

•  as zonas urbanas e grandes vias de transporte rodoviário e ferroviário devem ter 

cobertura 5G ininterrupta (a este respeito, é apresentado como objetivo intermédio a 

comercialização do 5G em pelo menos uma das grandes cidades em cada Estado-

Membro da UE até 2020). 

Importa igualmente considerar o que se prevê no “Plano de Ação para o 5G” já anteriormente 

citado, que visa a implementação coordenada entre EM de redes 5G, propondo objetivos 

comuns para a cobertura 5G de zonas urbanas e das grandes vias de transporte rodoviário e 

ferroviário. Como objetivo intermédio, o referido plano pretende que a comercialização do 5G 

ocorra até 2020 em, pelo menos, uma das grandes cidades de cada EM da UE. É igualmente 

relevante ter em conta os objetivos estabelecidos no roadmap para a introdução do 5G. 
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Sublinha-se que o estudo realizado pela AteneKom intitulado “Study on National Broadband 

Plans in the EU-28”, a pedido da CE e divulgado em 1 de março de 201786 evidenciou que a 

implementação de redes não será suficiente para fomentar o seu uso, sendo relevada a 

importância de se investir em medidas que promovam a literacia digital. Refira-se a este 

propósito que nesse estudo, Portugal apresenta um nível de literacia digital abaixo da média 

dos parceiros europeus. 

Neste contexto, a par com as medidas para fomentar a literacia digital previstas na Agenda 

Portugal Digital87, merece destaque o lançamento, em abril de 2017, do “INCoDe.2030”88, um 

programa integrado de competências digitais, estruturado em cinco eixos: Inclusão; 

Educação; Qualificação; Especialização e Investigação, sendo que no eixo da Inclusão se 

pretende “(…) Estimular a generalização do acesso às tecnologias digitais a toda a 

população, para obtenção de informação, comunicação e interação (…)”. 

Entende-se, pois, que a atribuição de espectro na faixa dos 700 MHz e, eventualmente, em 

simultâneo, noutras faixas, constitui uma disponibilização de meios cuja utilização permite 

contribuir para atingir os objetivos de interesse público acima assinalados, indo ao encontro, 

designadamente, dos objetivos da UE e das legítimas aspirações das populações, do tecido 

empresarial e do próprio Estado, potenciando o desenvolvimento económico e social do país. 

Neste âmbito, poderá merecer ponderação, designadamente, a imposição de obrigações 

(associadas à atribuição e/ou à utilização do espectro que vier a ser disponibilizado) visando 

a promoção do investimento e da inovação, bem como o alargamento e/ou melhoria da 

cobertura móvel. 

 

 

 

  

                                                
86 Disponível em http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43390. 
87 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1354358. 
88 Mais informações em http://www.incode2030.gov.pt/. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43390
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1354358
http://www.incode2030.gov.pt/
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Questão 10 (Questões transversais – procedimento e condições de atribuição e 

condições de utilização) 

10.1. Que procedimento de atribuição e respetivas condições considera mais adequadas? 

10.2. Que condições entende que devem ser associadas à utilização das faixas de 

frequências que, isolada ou conjuntamente, forem disponibilizadas? 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 

a) limitações à aquisição de espectro por faixa de frequências e/ou faixas agregadas (i.e., 

spectrum caps e set aside89), atendendo à quantidade de espectro mínimo que considera 

necessária; 

b) incentivos a novos entrantes (p. ex., preços de reserva mais baixos, descontos para 

novos entrantes; ou obrigações de acesso à rede impostas a quem tem maiores quantidades 

de espectro e em benefício dos que não obtêm espectro ou obtêm espectro insuficiente para 

viabilizar uma operação comercial);  

c) obrigações de cobertura de voz e/ou de banda larga móvel; 

d) condições/obrigações/direitos relativos à coordenação transfronteiriça. 

e) um calendário específico para a atribuição das várias faixas de frequências, atendendo 

a fatores como a disponibilidade de equipamentos no mercado ou a substituibilidade entre as 

várias faixas de frequência; 

f) outras medidas, designadamente no contexto da atribuição de espectro na faixa dos 

700 MHz, tendo em vista a promoção das competências digitais e os objetivos previstos no 

“Plano de Ação para o 5G” e no roadmap para a introdução do 5G. 

10.4. Indique qualquer outro aspeto que considere importante para a análise da 

disponibilidade das várias faixas de frequências e que não tenha sido abordada nas questões 

anteriores. 

  

                                                
89 Set aside: imposição de limitações de aquisição de espectro (spectrum cap) aos operadores que já se encontram 

a prestar serviços de forma a reservar espectro que permita a entrada de novos operadores no mercado. 
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6 Lista de questões submetidas a consulta pública 

Em face das conclusões em cada capítulo acima, apresenta-se de forma agregada a lista de 

questões colocadas: 

Questão 1 (700 MHz – core) 

1.1. Tem interesse na disponibilização da faixa core dos 700 MHz para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres (SCET)? Justifique. 

1.2. Qual a data que considera adequada para a atribuição deste espectro, atento o prazo 

previsto na Decisão (UE) 2017/899? Justifique. 

1.3. Qual a dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que 

considera adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

 

Questão 2 (700 MHz - duplex gap e faixas de guarda) 

2.1. Que utilização, entre as alternativas previstas na Decisão de Execução 2016/687, 

considera que deve ser implementada em Portugal? Justifique, nomeadamente indicando 

quais as vantagens da utilização escolhida face às restantes alternativas previstas. 

2.2. Que data considera adequada para a disponibilização da faixa duplex gap e faixas de 

guarda? Justifique, nomeadamente e se aplicável, indicando qual a data prevista para a 

disponibilização comercial de equipamentos. 

2.3. Caso este espectro seja designado para SCET (nomeadamente para SDL), tem interesse 

na sua disponibilização em simultâneo com a faixa core dos 700 MHz? Neste caso, qual a 

dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera 

adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

 

Questão 3 (1500 MHz – subfaixa dos 1452-1492 MHz) 

3.1. Tem interesse na disponibilização desta subfaixa para SCET? Justifique. 



44 

3.2. Tem interesse na disponibilização simultânea desta subfaixa com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique. 

3.3. Caso a resposta a 3.1. seja afirmativa, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a 

quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma 

exploração comercial? Justifique. 

 

Questão 4 (1500 MHz – subfaixas dos 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz) 

4.1. Tem interesse na disponibilização da subfaixa 1427-1452 MHz para SCET? Justifique. 

4.2. Tem interesse na disponibilização simultânea da subfaixa 1427-1452 MHz com a faixa 

core dos 700 MHz? Justifique. 

4.3. Atentas as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização da subfaixa 1492-

1518 MHz para SCET? Justifique. 

4.4. Em caso afirmativo, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a quantidade (mínima 

e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma exploração comercial? 

Justifique. 

4.5. Dispõe de elementos adicionais pertinentes, por exemplo, quanto à viabilidade e às datas 

previstas para a disponibilização de equipamentos de rede e terminais para SCET nestas 

subfaixas? Fundamente. 

 

Questão 5 (900 MHz, 1800 MHz e 2,6 GHz) 

5.1. Tem interesse na disponibilização destas faixas para SCET? Justifique. 

5.2. Tem interesse na disponibilização simultânea destas faixas com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique.  

5.3. Em caso afirmativo, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a quantidade (mínima 

e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma exploração comercial? 

Justifique. 
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Questão 6: (faixa dos 2,1 GHz - subfaixa 1900-1920 MHz) 

6.1. Atenta as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização desta faixa para 

SCET? Justifique. 

6.2. Atenta as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização simultânea desta 

faixa com a faixa dos 700 MHz? Justifique. 

6.3. Dispõe de elementos adicionais pertinentes, por exemplo, quanto à viabilidade e às datas 

previstas para a disponibilização de equipamentos de rede e terminais para SCET nesta 

faixa? Fundamente. 

 

Questão 7 (faixa dos 450 MHz) 

7.1. Tem interesse na utilização do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 463,0375-

467,525 MHz) para redes/serviços acessíveis ao público (redes de comunicações públicas)? 

Justifique. 

7.1.1. Tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique. 

7.1.2. Qual a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessária 

para uma exploração comercial? 

7.2. Tem interesse na utilização do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 463,0375-

467,525 MHz) para redes/serviços não acessíveis ao público, designadamente para a 

instalação de uma rede que implemente uma tecnologia de banda larga? Justifique. 

7.2.1. Qual a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessária? 

7.3. Antevê algum problema na atribuição do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 

463,0375-467,525 MHz), atenta a necessidade de se aplicarem técnicas de mitigação para 

proteção dos serviços/aplicações que operam em faixas adjacentes (por exemplo faixas de 

guarda)? 

7.4. Que tipo de redes/serviços/tecnologias pretende implementar e para que mercado alvo? 

Apresente evidências da disponibilidade/desenvolvimento de equipamentos (incluindo 

equipamentos terminais) para o efeito. 
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Questão 8 (3,6 GHz) 

8.1. Tem interesse na disponibilização do espectro atualmente livre nesta faixa para SCET? 

Justifique. 

8.2. Tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core dos 700 MHz, 

mas com a condição/compromisso de os seus detentores aceitarem um “refarming” da faixa 

quando o processo de harmonização para 5G estiver concluído.  Justifique 

8.3. Em alternativa, entende mais adequado aguardar pela harmonização desta faixa para 

5G (que resultará do atual mandato), não se associando assim a sua disponibilização à da 

faixa core dos 700 MHz. Justifique. 

8.3.1. Qual a data que considera adequada para a atribuição deste espectro? Justifique. 

8.4. Qual a dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que 

considera adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

 

Questão 9 (26 GHz) 

9.1. Tem interesse na disponibilização da faixa dos 26 GHz para SCET? Justifique.  

9.2. Em caso afirmativo, e tendo em conta o acima referido, que data considera adequada 

para a sua disponibilização? 

9.3. Sendo possível, tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa 

core dos 700 MHz? Justifique e indique de que forma as condicionantes poderão ser 

acauteladas. 

9.3. Qual a quantidade de espectro (mínima e/ou máxima) de espectro que considera 

adequada para uma exploração comercial? Justifique. 
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Questão 10 (Questões transversais – procedimento e condições de atribuição e 

condições de utilização) 

10.1. Que procedimento de atribuição e respetivas condições considera mais adequadas? 

10.2. Que condições entende que devem ser associadas à utilização das faixas de 

frequências que, isolada ou conjuntamente, forem disponibilizadas? 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 

a) limitações à aquisição de espectro por faixa de frequências e/ou faixas agregadas (i.e., 

spectrum caps e set aside90), atendendo à quantidade de espectro mínimo que considera 

necessária; 

b) incentivos a novos entrantes (p. ex., preços de reserva mais baixos, descontos para 

novos entrantes; ou obrigações de acesso à rede impostas a quem tem maiores quantidades 

de espectro e em benefício dos que não obtêm espectro ou obtêm espectro insuficiente para 

viabilizar uma operação comercial);   

c) obrigações de cobertura de voz e/ou de banda larga móvel; 

d) condições/obrigações/direitos relativos à coordenação transfronteiriça. 

e) um calendário específico para a atribuição das várias faixas de frequências, atendendo 

a fatores como a disponibilidade de equipamentos no mercado ou a substituibilidade entre as 

várias faixas de frequência; 

f) outras medidas, designadamente no contexto da atribuição de espectro na faixa dos 

700 MHz, tendo em vista a promoção das competências digitais e os objetivos previstos no 

“Plano de Ação para o 5G” e no roadmap para a introdução do 5G. 

10.4. Indique qualquer outro aspeto que considere importante para a análise da 

disponibilidade das várias faixas de frequências e que não tenha sido abordada nas questões 

anteriores. 

  

                                                
90 Set aside: imposição de limitações de aquisição de espectro (spectrum cap) aos operadores que já se encontram 

a prestar serviços de forma a reservar espectro que permita a entrada de novos operadores no mercado. 
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Apêndice I – Faixa de frequências dos 450 MHz  

Esta faixa de frequências tem sido planeada (em termos de gestão de espectro) e utilizada 

como faixa core das redes de radiocomunicações de uso privativo operando com tecnologias 

de banda estreita (12,5 kHz ou 25 kHz). No entanto, uma parte da mesma (cerca de 

2x4,4875 MHz) já foi disponibilizada no passado para redes capazes de prestar serviços 

móveis acessíveis ao público, nomeadamente para a prestação de SMRP, bem como para a 

prestação do SMT. Mais recentemente, uma parte desta subfaixa (455,80625 457,45 MHz / 

465,80625 467,45 MHz) foi designada e disponibilizada para sistemas capazes de fornecer 

SCET91, nos termos que melhor se explicitará mais adiante. 

 

1. A utilização da subfaixa de frequências dos 453-456,80625 MHz / 463-

466,80625 MHz para SMRP 

A RADIOMÓVEL - Telecomunicações, S. A. (doravante Radiomóvel) foi autorizada a utilizar 

o Sistema TETRA92 para a prestação do SMRP, tendo-lhe sido atribuída a licença n.º ICP-

0121/TCM. A utilização deste sistema foi descontinuada em dezembro de 2004. 

Posteriormente, foram consignadas à Radiomóvel frequências adicionais para a prestação do 

SMRP de acordo com a tecnologia CDMA - a subfaixa 453,30625-455,80625 MHz / 

463,30625-465,80625 MHz (vide Figura 8), tendo sido impostas faixas de guarda de 270 kHz, 

definidas nos termos do relatório ECC Report 239, de modo a proteger utilizações SMT e 

ligações ponto-multiponto. 

Por deliberação da ANACOM de 25 de setembro de 200893, foi renovado o DUF atribuído à 

Radiomóvel, que mais tarde adotaria a designação de MobiZAPP - Comunicações Eletrónicas 

S. A. (doravante MobiZAPP). 

 

                                                
91 Sem prejuízo do cumprimento das obrigações identificadas no Regulamento de Radiocomunicações da UIT e 

do QNAF. 
92 Terrestrial Trunked Radio System 
93 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=928463. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=928463
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Figura 8: Espectro atribuído à Radiomóvel/MobiZAPP 

 
Fonte: ANACOM 
Nota: para simplificação da imagem apenas se apresenta o espectro no Uplink, que se encontra emparelhado com o Downlink 
com espaçamento de 10 MHz 

A pedido da titular e por deliberação de 10 de novembro de 201194, a ANACOM revogou o 

referido DUF, tendo este espectro passado a constar nas reservas para serviços não 

acessíveis ao público. 

 

2. A utilização da subfaixa de frequências dos 455,80625-457,45 MHz / 

465,80625-467,45 MHz para SMT acessível ao público 

Em 17 de janeiro de 200895, a ANACOM aprovou a decisão relativa à limitação do número de 

direitos de utilização de frequências a atribuir para a prestação do SMT acessível ao público 

na faixa de frequências dos 450-470 MHz (concretamente a subfaixa 

455,80625-457,45 MHz/465,80625-467,45 MHz) e a definição do respetivo procedimento de 

atribuição - concurso público (vide Figura 9). 

O procedimento foi aberto pelo Regulamento n.º 474/2008, publicado no Diário da República 

de 22 de agosto de 2008, na sequência da aprovação, por deliberação da ANACOM de 7 de 

Agosto de 200896, do regulamento do concurso e respetivo caderno de encargos. 

Figura 9. Espectro disponibilizado no âmbito do concurso público 

 
Fonte: ANACOM 
Nota: para simplificação da imagem apenas se apresenta o espectro no Uplink, que se encontra emparelhado com o Downlink 
com espaçamento de 10 MHz 

A sociedade RNT - Rede Nacional de Telecomunicações, S. A. (doravante RNT) foi a única 

entidade que se apresentou a concurso, tendo-lhe sido atribuído o DUF por deliberação de 7 

de janeiro de 200997. Todavia, atento o facto de não ter apresentado as cauções exigidas no 

                                                
94 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1103950. 
95 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=554861. 
96 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=624202. 
97 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=813021. 
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https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1103950
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=554861
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=624202
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=813021
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regulamento do concurso, a ANACOM decidiu, em 20 de maio de 200998, revogar o ato 

atributivo do DUF para prestação do serviço móvel terrestre acessível ao público, praticado 

em 7 de janeiro de 2009, pelo que este espectro voltou a constar nas reservas para serviços 

não acessíveis ao público. 

 

3. A disponibilização da subfaixa de frequências 455,80625-457,45 MHz / 

465,80625-467,45 MHz para SCET acessíveis ao público99 

Tendo em conta o enquadramento internacional, nomeadamente ao nível da UE, as 

manifestações de interesse na utilização das faixas dos 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 

GHz e 2,6 GHz, recebidas no âmbito da consulta pública sobre o QNAF 2009-2010, e a 

necessidade de (i) garantir uma utilização eficiente das frequências, (ii) maximizar benefícios 

para os utilizadores e (iii) facilitar o desenvolvimento da concorrência, a ANACOM 

disponibilizou as referidas faixas de frequências para aplicações no âmbito de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas terrestres, de acordo com os princípios da neutralidade 

tecnológica e de serviços, sem prejuízo das atribuições identificadas no QNAF, através do 

procedimento de seleção por leilão – Leilão Multifaixa. 

Em linha com a implementação progressiva dos princípios de neutralidade tecnológica e de 

serviços, decidiu designar também a subfaixa 455,80625-457,45 MHz / 465,80625-

467,45 MHz para SCET e disponibilizá-la no referido leilão. 

Figura 10. Espectro disponibilizado no âmbito do Leilão Multifaixa 

 
Fonte: ANACOM 
Nota: para simplificação da imagem apenas se apresenta o espectro no Uplink, que se encontra emparelhado com o Downlink 
com espaçamento de 10 MHz 

Porém, durante o Leilão Multifaixa, esta subfaixa de frequências não suscitou interesse nem 

foi objeto de licitações, pelo que não foi atribuído qualquer DUF, tendo este espectro voltado 

a constar nas reservas para serviços não acessíveis ao público. 

  

                                                
98 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=954425. 
99 Sem prejuízo do cumprimento das obrigações identificadas no Regulamento de Radiocomunicações da União 

Internacional das Telecomunicações (UIT) e do QNAF. 

Banda de 

guarda

453.03625 453.30625 455.80625 456.08 457.45 [MHz]454.55625

Serviço Móvel de Recursos 

Partilhados (SMRP)

Serviço Móvel de Recursos 

Partilhados (SMRP)

Espectro disponibilizado no Leilao 

Multifaixa (SCET)

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=954425


51 

Anexo I – Lista de acrónimos e abreviaturas 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

BBP Broadband Portugal BBP, Unipessoal, Lda. 

BEM Block Edge Mask 

BWA Broadband Wireless Access / acesso de banda larga via rádio 

CA Clock Auction 

CE Comissão Europeia 

CEPT Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications / conferência 
europeia das administrações de correios e telecomunicações 

CDMA Code Division Multiple Access / sistema de acesso por divisão de códigos 

DA2GC Direct Air-to-Ground Communicatons 

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications/ telecomunicações digitais sem fios aperfeiçoadas 

DUF Direito de Utilização de Frequências 

ECO European Communications Office 

EDP EDP Distribuição – Energia, S.A. 

EESS Earth Exploration Satellite Service / serviço de exploração da Terra por satélite 

EFIS European Frequency Information System 

EM Estados-Membros 

FDD Frequency Division Duplex / ligações ascendentes e descendentes separadas na frequência 

FRMC Future Rail Mobile Communications System 

FWA Fixed Wireless Access / acesso fixo via rádio 

IMT International Mobile Telecommunications 

IoT Internet of Things / Internet das coisas 

LTE Long Term Evolution 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

M2M Machine-to-Machine 

MEO MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

MFCN Mobile/Fixed Communications Networks 
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MSS Mobile Satellite Service / serviço móvel por satélite 

Ofcom Office of Communications, Reino Unido 

PE Parlamento Europeu 

PMSE Programme making special events / produção de programas e eventos especiais 

PAMR Public Access Mobile Radio / redes móveis de recursos partilhados 

PMR Private Mobile Radio/ redes móveis privativas 

PPDR Public protection disaster relief / proteção pública e assistência em situações de catástrofe 

QNAF Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 

RAS Radio Astronomy Service 

RMR  Railway Mobile Radio 

RSC Radio Spectrum Committee / comité de espectro radioelétrico 

RSPP Radio Spectrum Policy Programme / programa plurianual da política do espectro radioelétrico 

RSPG Radio Spectrum Policy Group / grupo para a política do espectro radioelétrico 

SCET Serviços de Comunicações Eletrónicas Terrestres 

SCPP Sistema de Chamada e Procura de Pessoas 

S-DAB Satellite-Digital Audio Broadcasting / radiodifusão sonora digital por satélite 

SDL Suplemental downlink / ligações descendentes suplementares 

SMRA Simultaneous Multiple Round Ascending 

SMRP Serviço Móvel de Recursos Partilhados 

SMT Serviço Móvel Terrestre 

SRD Short Range Devices 

SRS Space Research Service 

TETRA Trans European Trunked Radio System 

T-DAB Terrestrial-Digital Audio Broadcasting / radiodifusão sonora digital terrestre 

TDD Time Division Duplex / ligações ascendentes e descendentes separadas no tempo 

TDT Televisão Digital Terrestre 

UE União Europeia 
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UHF Ultra High Frequency 

UIT União Internacional das Telecomunicações 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

WRC World Radiocommunications Conference / conferência mundial de radiocomunicações 
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