
Rumo ao 5G



Cobertura de redes móveis



#Rumoao5G

• Ter rede a qualquer hora e em qualquer 

lugar

• Como rede entenda-se acesso a chamadas 

de voz, SMS, e acesso a serviços de dados 

(ex. internet) através da rede móvel

• Quando abordamos a questão de ter rede 

móvel (ou não), provavelmente “olhamos” 

para o telemóvel a ver se há rede mas nunca 

nos questionamos … de onde vem a rede?

O que desejamos

Fonte: https://www.flickr.com

https://www.flickr.com/
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• De “antenas” …

De onde “vem a rede”?

Fonte: https://www.flickr.com

https://www.flickr.com/
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• O sinal rádio decai com a distância

• O sinal rádio atenua-se com obstáculos, por 

exemplo, montanhas e edifícios

• Frequências mais baixas (ex. 700 MHz) têm 

maior cobertura mas menor capacidade (em 

termos de Mbps)

• Frequências mais altas (ex. 3,6 GHz) têm 

menor cobertura mas maior capacidade

• A cobertura rádio não é uniforme e depende 

do sinal recebido no terreno, que flutua 

constantemente

Como se propaga o sinal rádio?

Fonte: ANACOM
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• Garantir sobreposição de células

• Garantir Qualidade de Serviço

• Garantir a receção de serviço

• Garantir acomodar o tráfego a servir

• Etc.

• E as redes dos operadores não são iguais

Uma boa cobertura da rede móvel implica

Fonte: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1617537

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1617537
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• Garantir que os operadores possam instalar 

estações de base em locais estratégicos, de 

forma a maximizar a cobertura e a 

capacidade da rede

• Quanto mais perto estiver uma estação de 

base maior a probabilidade de ter um 

melhor serviço

• Quanto maior a densidade populacional 

maior a necessidade de recursos rádio

A reter

Fonte: https://anacom.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ad3f71dbb09541518f436aa828feb28e

https://anacom.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ad3f71dbb09541518f436aa828feb28e
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Na sequência da atribuição de Direitos de Utilização 

de Frequências (leilão 5G - Regulamento n.º 987-

A/2020, de 5 de novembro)

• obrigações de cobertura de população e de 

infraestruturas

• obrigação de instalação de rede

• obrigações de cobertura de voz

Obrigações decorrentes do leilão 5G
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Obrigações de cobertura de população e de

infraestruturas, com serviço de banda larga

móvel com débitos de 50 Mbps e 100 Mbps

Até 2025:

• 95% da população do país

• 90% da população de cada uma das freguesias
consideradas de baixa densidade

• 90% da população de cada uma das freguesias que
integram municípios com freguesias de baixa
densidade

• 90% da população de cada uma das freguesias das
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores

• 95% de várias autoestradas e ferrovias

• 85% de IP, EN1 e EN2

Freguesias e os municípios do Continente identificados pela Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria,
designada CIC Portugal 2020, por deliberação de 26 de março de 2015, alterada em 1 de julho de 2015 e em 12 de setembro de 2018

Obrigações decorrentes do leilão 5G
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Obrigações de instalação de rede:

Até 2025:

• Cada operador deve instalar em todo o país, entre 917

e 1832 estações de base macro ou entre 9170 e 18320

“outdoor small cells“

• 1 estação de base macro ou 10 "outdoor small cells“

em cada nos municípios de baixa densidade, nas RAA

e RAM, e em cada município com mais de 50 mil

habitantes

• as “outdoor small cells” emitem potências acima de

794 mW conceito de Small Cells no âmbito do

Regulamento de Execução (UE) 2020/1070*

Obrigações decorrentes do leilão 5G

* https://www.anacom.pt/streaming/4_QuadroLegal.pdf?contentId=1601467&field=ATTACHED_FILE

https://www.anacom.pt/streaming/4_QuadroLegal.pdf?contentId=1601467&field=ATTACHED_FILE
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Obrigações de instalação de rede

Até 2025:

• disponibilização de serviços compatíveis com a 5a

geração móvel

o hospitais, centros de saúde

o universidades e institutos politécnicos

o parques empresariais e industriais

o portos e aeroportos

Obrigações decorrentes do leilão 5G

• PDM: obstáculos e não definição de locais

compatíveis com o desenvolvimento das redes

• Incentivo da localização alternativa num raio

de 75 m (em caso de indeferimento)
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• Obrigações de cobertura de população e de
infraestruturas

• Serão instaladas estações que caiem no âmbito do
Regulamento de Execução (UE) 2020/1070

• O papel das autarquias:

• às empresas (parques industriais)

• escolas (universidades e institutos)

• na saúde (hospitais e centros de saúde)

• compatibilização dos PDM às necessidades da

população em termos de serviços de banda

larga móvel

A reter


