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Utilização do Espectro pelos Operadores Móveis em Portugal

Faixas
Espectro 

disponivel
Atribuído Leilão Utilização prinicpal

700 MHz 60  MHz Adjacente utilização  para a TDT * 60 MHz Cobertura (faixa relevante para o 5G)

800 MHz 60 MHz MEO 20 NOS 20 Vodafone  20 0 Cobertura (4G)

900 MHz 70 MHz MEO 16 NOS 16 Vodafone 20 18 MHz Cobertura (2G, 3G)

1800 MHz 150 MHz MEO 40 NOS 40 Vodafone 40 30 MHz Cobertura e capacidade (2G, 4G)

2,1 GHz 120 MHz MEO 40 NOS 30 Vodafone 40 10 MHz Cobertura e capacidade (2G, 4G)

2,6  GHz (FDD) 140 MHz MEO 40 NOS 40 Vodafone 40 20 MHz Cobertura e capacidade (4G)

2,6 GHz (TDD) 50 MHz Vodafone 25 25 MHz Cobertura e capacidade (4G)

3,6 GHz 400 MHz Dense Air 100 ** 400 MHz*** Capacidade (faixa relevante para o 5G)

* Migração da TDT até junho 2020

** A empresa tem, até 2025, 100 MHz nas zonas de Lisboa e Porto e 55 MHz nas restantes regiões, com exceção da Madeira.

*** Sendo 100 MHz com restrições até 2025  e 300 MHz sem restrições
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Operadores móveis em Portugal

10.02.2020
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Preços de reserva

Faixas Número de lotes
Preços de reserva por 

lote (Milhões de euros)

700 MHz 6 lotes de 2 x 5 MHz 19,20

900 MHz
1 lote de 2 x 5 MHz 30,00

4 lotes de 2 x 1 MHz 6,00

1800 MHz 3 lotes de 2 x 5 MHz 4,00

2,1 GHz 1 lote de 2 x 5 MHz 2,00

2,6 GHz
2 lotes de 2 x 5 MHz 3,00

1 lote de 25 MHz 3,00

3,6 GHz (com 

restrições até 2025)

6 lotes de 10 MHz 0,84

4 lotes de 10 MHz 0,94

3,6 GHz 30 lotes de 10 MHz 1,23

10.02.2020

• Para além das faixas relevantes para 5G – 700 MHz e 3,6 GHz –, o leilão inclui 

também as faixas dos 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz.

• Os preços de reserva definidos para cada lote, em cada faixa, são os seguintes:
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Preços de reserva

10.02.2020

Categorias Faixas Lotes disponíveis Número de lotes

Preços de 

reserva por lote 

(M€)

Preços de reserva (valor 

total) em M€

Sem considerar 

descontos

703-733 MHz/

758-788 MHz

880-885 MHz/

925-930 MHz

895,1-898,1 MHz/

940,1-943,1 MHz

914-915 MHz/

959-960 MHz

1770-1785 MHz/

1865-1880 MHz

1955-1960 MHz/

2145-2150 MHz

2500-2510 MHz/

2620-2630 MHz

G 2,6 GHz 2595-2620 MHz 1 lote de 25 MHz 3,00 3,00

3,4-3,46 GHz 

(regiões 1-8 com restrições até 5 de 

agosto de 2025)*

3,46-3,5 GHz 

(regiões 1-2 com restrições até 5 de 

agosto de 2025)*

J 3,6 GHz 3,5-3,8 GHz 30 lotes de 10 MHz 1,23 36,90

237,9

54,00

8,80

115,20

12,00

2,00

6,00

I 3,6 GHz 4 lotes de 10 MHz 0,94

H 3,6 GHz 6 lotes de 10 MHz 0,84

F 2,6 GHz 2 lotes de 2 x 5 MHz 3,00

E 2,1 GHz 1 lote de 2 × 5 MHz 2,00

D 1800 MHz 3 lotes de 2 × 5 MHz 4,00

C 900 MHz 4 lotes de 2 × 1 MHz 6,00

B 900 MHz 1 lote de 2 × 5 MHz 30,00

A 700 MHz 6 lotes de 2 × 5 MHz 19,20
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Preços de reserva
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Nota: os países à direita de Portugal ainda não concretizaram o leilão. Para o ajustamento da duração dos DUF para estes países 

foi considerada uma duração de 20 anos.
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Preços de reserva
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Nota: os países à direita de Portugal ainda não concretizaram o leilão. Para o ajustamento da duração dos DUF da BE, RO e UK foi 

considerada uma duração de 20 anos.
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Preços de reserva
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• Os “novos entrantes” tem um desconto de 25% sobre o preço final de espectro 

que adquirirem nas faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz.

• Todos os licitantes podem efetuar o pagamento de 1/3 do preço final do 

espectro adquirido nas faixas dos 700 MHz, 3,6 GHz e 900 MHz, de forma 

diferida, ao longo de 5 anos.
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Limites à aquisição do espectro

10.02.2020

Faixas Número de lotes
Limites à aquisição de 

espectro

700 MHz 6 lotes de 2 x 5 MHz 2 x 10 MHz

3,6 GHz 40 lotes de 10 MHz 100 MHz

• Antecipando-se uma procura importante nas faixas relevantes para 5G, a 

ANACOM considera necessário a determinação de limites à quantidade de 

espectro que cada entidade pode adquirir no leilão, os quais se aplicam nas 

seguintes faixas:

• Esta limitação destina-se a prevenir situações de açambarcamento, 

garantindo que todos os interessados podem aceder a uma quantidade de 

espectro que entendam adequada às operações que pretendem desenvolver.
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Condições associadas à utilização do espectro
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• Ponderados os objetivos de interesse público, considera-se fundamental a 

integração no leilão de medidas que possibilitem um equilíbrio entre a garantia 

de condições de entrada no mercado de novas entidades e de desenvolvimento 

das operações já existentes. 

• Neste contexto, entende-se adequado criar uma reserva de espectro para 

novos entrantes (que terão acesso a uma fase de licitação específica e 

autónoma da fase aberta a todos os licitantes):

Faixas
Número de lotes que integram a reserva 

de espectro para novos entrantes

900 MHz 1 lote de 2 x 5 MHz

1800 MHz 3 lotes de 2 x 5 MHz 

• Os novos entrantes têm ainda um desconto de 25% sobre o preço do espectro 

adquirido nas faixas em causa, e podem beneficiar de roaming nacional.

• Na ausência de interessados, este espectro poderá ser adquirido por qualquer 

empresa, no decurso do leilão.
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Condições associadas à utilização do espectro
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• Para além do estabelecimento de condições que contribuam para o 

surgimento de novas operações e para a sua sustentabilidade – traduzindo-se 

na fixação de obrigações de acesso à rede –, também se considera 

relevante impor obrigações que mitiguem as deficiências ao nível das 

coberturas e das capacidades disponibilizadas pelas redes móveis, e que 

garantam a coesão económica e social do país (nos slides seguintes apresenta-se 

um resumo das obrigações impostas neste contexto).

• Em matéria de segurança e integridade das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, as empresas também ficarão sujeitas às medidas 

que, a nível nacional ou europeu, sejam adotadas pelas entidades 

competentes sobre a matéria, designadamente na sequência da Comunicação 

da Comissão Europeia sobre “Secure 5G deployment in the EU –

Implementing the EU toolbox”.
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Condições associadas à utilização do espectro
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Obrigações específicas Datas 
Empresas 

vinculadas
Observações

Cobertura

Disponibilizar um serviço de banda larga móvel com um

débito mínimo de 100 Mbps.

Empresas 

com 2 x 10 

MHz nos 700 

MHz, e que já 

hoje tenham 

espectro

- As obrigações com 

incidência nas 

freguesias de baixa 

densidade e Açores e 

Madeira podem ser 

cumpridas com recurso 

ao roaming nacional;

- As obrigações de 

cobertura podem ser 

cumpridas com recurso 

a qualquer faixa de 

frequências.

85%

95%

95%

95%

85%

75%

da população do país;

de cada uma das autoestradas;

de cada um dos itinerários ferroviários incluídos no Corredor 

do Atlântico, em todas as vias de tipologia dupla e Lisboa-

Faro;

das redes de metro de Lisboa, Porto e Sul do Tejo;

de cada um dos IP e restantes itinerários ferroviários;

da população de cada uma das freguesias de baixa 

densidade e nos Açores e Madeira.

2023

95%

95%

90%

da população do país;

de cada um dos IP e dos itinerários ferroviários;

da população de cada uma das freguesias de baixa 

densidade e nos Açores e Madeira.

2025

Cobertura

Disponibilizar um serviço de banda larga móvel com um

débito mínimo de 100 Mbps. Novos 

entrantes com

2 x 10 MHz 

nos 700 MHz

25% de cada uma das autoestradas, de cada um dos IP, de cada 

um dos itinerários ferroviários incluídos no Corredor do 

Atlântico, em todas as vias de tipologia dupla e Lisboa-Faro.
2023

25% de cada um dos itinerários ferroviários. 2025
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Condições associadas à utilização do espectro
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Municípios e 

Freguesias de 

baixa densidade 

do Continente e 

Municípios dos

Açores e Madeira
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Condições associadas à utilização do espectro
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Obrigações específicas Datas 
Empresas 

vinculadas
Observações

Desenvolvimento da Rede

Instalar estações de base macro ou "outdoor small cells", que 

devem permitir a disponibilização de serviços compatíveis com 5G, 

nomeadamente serviços de banda ultrarrápida, com vista à 

conectividade Gigabit.

2023

Empresas 

com 50 MHz 

a 100 MHz 

nos 3,6 GHz

- As PME, grandes 

empresas, 

universidades e 

outros 

estabelecimentos de 

ensino superior, os 

hospitais, centros de 

saúde, entidades do 

sistema científico e 

tecnológico, portos e 

aeroportos, podem 

solicitar a instalação 

de estações de base 

macro ou de "outdoor 

small cells".

Instalar em todo o país,

entre 917 a 1832 estações de base macro ou 9170 a 

18320 "outdoor small cells", (em função da quantidade de 

espectro detida) ou uma combinação de ambos.

Das quais devem ser instalados nos municípios de baixa 

densidade e nos Açores e Madeira:

1 estação de base macro ou 10 "outdoor small cells" (para 

quem detenha entre 50MHz a 90MHz); ou

2 estações de base macro ou 20 "outdoor small cells" 

(para quem detenha 100MHz).

Apresentar propostas na sequência de pedido de instalação de 

estações de base macro ou de "outdoor small cells"
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Condições associadas à utilização do espectro
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Obrigações específicas Datas 
Empresas 

vinculadas
Observações

Acesso à rede

Imediato

Empresas 

com 2 x 10 

MHz nos 

700 MHz 

e/ou  um 

mínimo de 

50 MHz nos 

3,6 GHz, e 

que já hoje 

tenham 

espectro

- Os acordos de 

MVNO beneficiam as 

entidades que não 

detenham espectro;

- Os acordos de 

roaming nacional 

beneficiam novos 

entrantes que 

adquiram algum 

espectro no leilão.

Permitir o acesso à rede (em todas as faixas de frequências),

em condições não discriminatórias, aceitando a negociação dos 

seguintes tipos de acordos:

MVNO (nas suas diversas modalidades), obrigação que vigora 

durante o prazo de validade dos direitos de utilização de 

frequências;

Roaming nacional, obrigação que vigora durante 10 anos; 

após 8 anos de vigência desta obrigação, será efetuada 

avaliação da necessidade da sua manutenção e dos 

respetivos termos.
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Condições associadas à utilização do espectro
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Obrigações específicas Datas 
Empresas 

vinculadas
Observações

Reforço do sinal de voz

2025

Empresas 

com 2 x 10 

MHz nos 700 

MHz, e que 

já hoje 

tenham 

espectro

- Obrigações podem 

ser cumpridas com 

recurso a qualquer 

faixa de frequências.

Reforçar o sinal de voz de forma a que permita uma cobertura 

considerada boa em 95% do território nacional
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Roaming Nacional
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• As obrigações de cobertura relativas à disponibilização de um serviço de 

banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps com incidência 

nas freguesias de baixa densidade e Açores e Madeira podem ser 

cumpridas com recurso ao roaming nacional;

• Os novos entrantes que adquiram algum espectro no leilão podem 

beneficiar de acordos de roaming nacional, a que ficam vinculadas as 

empresas que já hoje tenham espectro ou que adquiram espectro com 2 

x 10 MHz nos 700 MHz e/ou  um mínimo de 50 MHz nos 3,6 GHz, como 

forma de permitir o acesso à rede (em todas as faixas de frequências), 

em condições não discriminatórias.
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Roaming Nacional
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Sim

Áustria

Bulgária

Chipre

Croácia

Dinamarca

Eslováquia

Eslovénia

Espanha

Finlândia

França

Hungria

Itália

Polónia

Roménia
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Consulta pública
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• O projeto de regulamento do leilão será publicado na 2.ª série do Diário 

da República, proporcionando assim a intervenção do Governo, das 

entidades reguladas e outras entidades destinatárias da atividade da 

ANACOM, das associações de utentes e consumidores de interesse 

genérico ou específico na área das comunicações, bem como dos 

utilizadores e do público em geral. 

• Os contributos, por escrito e em língua portuguesa, podem ser enviados 

durante um período de 30 dias úteis, contado a partir da data da 

publicação em Diário da República, prevista para 12.2.2020, 

preferencialmente por correio eletrónico para o endereço 

reg.leilao@anacom.pt. 

mailto:reg.leilao@anacom.pt
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Calendário
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• A aprovação do projeto de Regulamento, apesar de ter tido lugar com alguns 

dias de atraso face ao calendário indicativo divulgado no passado mês de 

outubro, motivado pela necessidade de tomar em consideração no projeto de 

Regulamento o teor da Comunicação da Comissão Europeia do passado dia 

29 de janeiro sobre “Secure 5G deployment in the EU – Implementing the EU 

toolbox”, não compromete nem requer qualquer alteração dos prazos 

indicativos das fases seguintes tendo em vista a atribuição das licenças 

relevantes para o 5G (700 MHz e 3,6 GHz) e outras (900 MHz, 1800 MHz, 2,1 

GHz e 2,6 GHz).


