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A ANACOM enquanto regulador setorial num contexto de implementação de sistemas 5G é responsá-
vel pela disponibilização das faixas de frequência essenciais ao desenvolvimento de redes de banda 
larga móvel, faixas que foram previamente identificadas pelas instâncias europeias, e na adoção de 
medidas para promover a concorrência no mercado e garantir que os utilizadores finais são protegi-

dos e obtenham o máximo benefício em termos de escolha, preço e qualidade.
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É neste âmbito que o Regulador identificou as me-
didas que, em prossecução do interesse público, 
devem ser adotadas para que sejam criadas con-
dições que permitam uma adequada implantação 
dos sistemas móveis 5G em Portugal, assegurando 
que são respeitados e promovidos os princípios da 
concorrência efetiva, viabilizando a possibilidade 
de entrada e manutenção no mercado de variados 
modelos de negócio e garantindo que os benefí-
cios dos sistemas 5G não criam divisões digitais, 
mas que possam contribuir para reforçar a coesão 
social e económica do país. Assim, para além da 
definição das regras de atribuição dos direitos de 
utilização de frequências no âmbito do leilão em 
preparação, o projeto de regulamento do leilão 
aprovado pela ANACOM, e atualmente em consul-
ta pública, determina as medidas, incluindo obriga-
ções diversas, que se consideram relevantes neste 
contexto.

Os sistemas 5G envolvem a disponibilização de 
serviços de banda larga móvel melhorada, comu-
nicações de muito baixa latência assim como co-
municações massivas do tipo máquina-a-máqui-
na. Para criar condições para que os serviços de 
banda larga móvel possam ser disponibilizados à 
generalidade da população, torna-se necessária a 
imposição de obrigações de cobertura e de de-
senvolvimento de rede, designadamente em áreas 
de menor densidade e mais remotas, bem como 
obrigações de acesso à rede e de partilha de in-
fraestruturas ou de roaming nacional, em situações 
claramente identificadas, designadamente para 
benefício de novos operadores de forma a facilitar 
os investimentos na instalação de rede e de infraes-
truturas, a promover a inovação e a diversidade na 
oferta de redes e de serviços. 

Mas, criado o quadro de alocação das frequências 
relevantes para o 5G e definidas as condições de 
utilização desse espectro, é sobretudo às empresas 
que compete impulsionar o sistema. O desafio para 
os operadores de redes e prestadores de serviços 
de comunicações eletrónicas reside na implemen-
tação de redes móveis capazes de suportar capa-
cidades muito elevadas e uma conectividade per-
manente e na conceção de ofertas que permitam 
suportar serviços ou aplicações com requisitos de 
latência cada vez mais exigentes. Para as demais 
empresas, para as indústrias, para os diversos se-
tores de atividade, incluindo o sector agrícola, o 
turismo, a saúde, a educação, a energia, entre ou-
tros, torna-se essencial a identificação de projetos, 
serviços, necessidades específicas que possam 
ser determinantes para os respetivos modelos de 
negócios, que possam contribuir para aumentar 
a eficiência e eficácia de processos, e que, conse-

quentemente, tenham um papel efetivo no aumen-
to da produtividade e na promoção de uma maior 
competitividade, e permitam uma rentabilidade 
acrescida e uma maior satisfação de todos os seus 
clientes.

Os exemplos de serviços e aplicações suportados 
em sistemas 5G são muito diversos e podem ter 
um impacto significativo na economia e nos utiliza-
dores. A nível da atividade agrícola podem envol-
ver a utilização de sensores diversos para monito-
rização em tempo real das produções, controlando 
fatores como a temperatura e o grau de humidade 
dos solos no âmbito da gestão de sistemas de irri-
gação e de colheitas. Na indústria transformadora, 
podem estar em causa processos de automação 
potenciados por uma conetividade permanente e 
por sistemas de gestão remota com capacidade de 
reação imediata que contribuem para a viabiliza-
ção de negócios atuais e futuros.

No sector terciário, como é o caso do turismo, as 
potencialidades dos sistemas 5G são também mui-
to relevantes, suportando o desenvolvimento de 
experiências imersivas, com base em aplicações ou 
serviços de realidade aumentada ou de realidade 
virtual e melhorando as aplicações de navegação 
GPS, contribuindo para o aumento do emprego. Na 
saúde, a generalização de aplicações que permi-
tem o diagnóstico remoto, a monitorização remota 
de pacientes em tempo real e a realização de in-
tervenções cirúrgicas remotas proporcionará uma 
melhoria substancial dos cuidados médicos, desig-
nadamente das populações que não têm presen-
temente um acesso generalizado a esses serviços.

Em suma, os potenciais benefícios que se perspe-
tivam com os sistemas 5G poderão assumir uma 
relevância crucial no acréscimo de competitivida-
de das empresas, no reforço das competências, 
na criação de emprego, contribuindo para mitigar 
as disparidades entre regiões. Mas também serão 
relevantes nas vidas de cada um de nós, na for-
ma como são utilizados os meios de comunicação, 
como se acede ao entretenimento, como se intera-
ge com o meio ambiente e como se trabalha, como 
se acede aos serviços, à saúde, como se faz turis-
mo, aproximando pessoas e populações e comba-
tendo o isolamento social e geográfico.n
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