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DECISÃO  

RELATIVA À INFORMAÇÃO SOBRE COBERTURA, QUALIDADE DE 

SERVIÇO E POLÍTICA DE PARTILHA DE SITES, A REMETER AO ICP-

ANACOM PELAS EMPRESAS DETENTORAS DOS DIREITOS DE 

UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS TERRESTRES (TÍTULO ICP-ANACOM N.º 

01/2012, TÍTULO ICP-ANACOM N.º 02/2012 E TÍTULO ICP-ANACOM N.º 

03/2012) 

 

I. ENQUADRAMENTO 

Atualmente os direitos de utilização de frequências para a prestação de serviços 

de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público (Título ICP-

ANACOM N.º 01/2012, Título ICP-ANACOM N.º 02/2012 e Título ICP-ANACOM 

N.º 03/2012, doravante “DUF”), emitidos por esta Autoridade em nome da 

OPTIMUS – Comunicações, S. A. (atual NOS Comunicações, S.A., doravante 

“NOS”), da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (doravante, 

“MEO”) e da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (doravante, 

“Vodafone”) preveem, nomeadamente: 

I) Obrigações de cobertura associadas aos direitos de utilização de 

frequências atribuídos em momento anterior ao leilão multi-faixa 

(cobertura relativa aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, aos 

serviços de dados com débitos de transmissão de 144 kbps e aos serviços 

de dados com débitos de transmissão de 384 kbps). O cumprimento 

destas obrigações pode ser assegurado com recurso a direitos de 

utilização de frequências atribuídos na sequência do leilão multi-faixa, nos 

termos previstos nos referidos DUF; 
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II) Obrigações de cobertura associadas aos direitos de utilização de 

frequências na faixa dos 800 MHz, atribuídos na sequência do leilão multi-

faixa, fixadas nos termos do artigo 34.º do Regulamento do Leilão1. Estas 

obrigações apenas podem ser cumpridas com recurso às frequências nas 

faixas dos 800 MHz e dos 900 MHz (neste último caso, mediante intenção 

previamente comunicada ao ICP-ANACOM, nos termos previstos nos 

DUF); 

III) Obrigações de qualidade de serviço, para os serviços prestados 

recorrendo ao sistema GSM e para os serviços prestados recorrendo ao 

sistema UMTS. 

Para efeito da monitorização da cobertura referida em I) e II), das obrigações de 

qualidade de serviço indicadas em III) e dos moldes de implementação da 

partilha de sites: 

A) Na alínea b) do n.º 8 do Título ICP-ANACOM N.º 01/2012, na alínea b) do 

n.º 8 do Título ICP-ANACOM N.º 02/2012 e na alínea b) do n.º 9 do Título 

ICP-ANACOM N.º 03/2012 (vide 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=345109) foi estabelecida a 

obrigação de envio pelos prestadores ao ICP-ANACOM de um determinado 

conjunto de informações, cujo conteúdo, forma, periodicidade, datas a que 

se reportam e prazo de apresentação, seriam fixados por esta Autoridade 

em decisão autónoma; 

B) Foi decidido manter em vigor2, até à aprovação da referida decisão 

autónoma, a obrigação de envio pelos prestadores do “questionário anual” 

                                                           
1 Regulamento nº 560-A/2011, de 19 de outubro, disponível em 
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344117. 
2 Vide ponto 5.4. da deliberação do ICP-ANACOM de 9 de março de 2012 
(http://www.anacom.pt/streaming/Decisao_final_Titulos_unificados09marco2012.pdf?contentId=1120
063&field=ATTACHED_FILE) e ponto 5.3. da deliberação do ICP-ANACOM de 17 de maio de 2012 (http://www. 
anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_F
ILE).  
 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=345109
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344117
http://www.anacom.pt/streaming/Decisao_final_Titulos_unificados09marco2012.pdf?contentId=1120063&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/Decisao_final_Titulos_unificados09marco2012.pdf?contentId=1120063&field=ATTACHED_FILE
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incluído no Anexo 2 da deliberação do ICP-ANACOM de 17 de novembro 

de 2011 (http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253) e da 

“declaração anual”3 indicada no ponto 8-8º desta mesma deliberação e no 

ponto 5.4.b) da deliberação do ICP-ANACOM de 17 de maio de 2012 

(http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?

contentId=1127458&field=attached_file). De salientar que o referido 

“questionário anual” foi definido no âmbito da monitorização, por parte 

desta Autoridade, da cobertura, da qualidade de serviço e do modo de 

implementação da partilha de sites referente às empresas prestadoras “do 

Serviço Móvel Terrestre, de acordo com os sistemas GSM/UMTS”. Trata-

se, portanto, de um questionário que inclui informação relacionada com as 

condições associadas aos direitos de utilização de frequências atribuídos 

em momento anterior ao leilão multi-faixa e que apenas permite uma 

monitorização parcial do cumprimento das condições fixadas nos títulos 

atualmente em vigor, já que: 

 B.1. Não permite, nomeadamente, a monitorização do cumprimento das 

obrigações de cobertura associadas aos direitos de utilização de 

frequências na faixa dos 800 MHz, atribuídos na sequência do leilão 

multi-faixa. Assim, em 21 de março de 2014 foi aprovado por esta 

Autoridade um questionário que tem como finalidade esta 

monitorização específica (Anexo 3 da deliberação do ICP-ANACOM 

de 21 de março de 2014, divulgada em 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253);  

 

                                                           
3 Declaração que confirme que, em 31 de Dezembro do ano antecedente, foram assegurados, para os 
serviços de voz e de dados até 9600 bps, níveis de cobertura populacional total, por lugar com mais de 
10.000 habitantes e por concelho, pelo menos idênticos aos verificados à data de renovação dos 
respetivos DUF (8 de julho de 2010, no caso da Vodafone e da MEO, e 17 de maio de 2012, no caso da 
NOS) e que foram reportados nas respetivas respostas ao questionário ad-hoc. Nota: o questionário ad-
hoc aplicável à MEO e à Vodafone foi aprovado por deliberação do ICP-ANACOM de 17 de novembro de 
2011 (http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253), tendo o questionário ad-hoc aplicável à 
NOS sido aprovado por deliberação do ICP-ANACOM de 17 de maio de 2012 
(http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=
ATTACHED_FILE). 
 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253
http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253
http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
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 B.2. Por outro lado, mesmo as obrigações de cobertura atualmente 

associadas aos direitos de utilização de frequências atribuídos em 

momento anterior ao leilão multi-faixa (cobertura relativa aos serviços 

de voz e de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos 

de transmissão de 144 kbps e aos serviços de dados com débitos de 

transmissão de 384 kbps), que presentemente podem ser cumpridas 

também com recurso a direitos de utilização de frequências atribuídos 

na sequência do leilão multi-faixa, não são passíveis de monitorização 

cabal com base no questionário anual em vigor, já que este abrange 

apenas a cobertura atingida com recurso aos direitos de utilização de 

frequências para a prestação do Serviço Móvel Terrestre de acordo 

com os sistemas GSM e UMTS.  

Desta forma, apesar de em 21 de março de 2014 ter sido aprovado por esta 

Autoridade um questionário que tem como finalidade a monitorização específica 

das obrigações referidas em B.1. (questionário constante do Anexo 3 desta 

deliberação do ICP-ANACOM divulgada em 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253), é ainda necessário 

proceder a uma adaptação do questionário anual definido na já referida 

deliberação do ICP-ANACOM de 17 de novembro de 2011, por forma a permitir 

uma adequada monitorização do cumprimento, nomeadamente, das atuais 

obrigações de cobertura associadas aos direitos de utilização de frequências 

atribuídos em momento anterior ao leilão multi-faixa.  

 

 

 

 

 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253
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II. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A ENVIAR AO ICP-ANACOM 

SOBRE COBERTURA, QUALIDADE DE SERVIÇO E MOLDES DE 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PARTILHA DE SITES  

Face ao atrás exposto, o ICP-ANACOM entende ser necessário adaptar o 

questionário anual indicado no item B) do ponto anterior, ou seja, o questionário 

incluído no Anexo 2 da já referida deliberação do ICP-ANACOM de 17 de 

novembro de 2011, relativa a “Questionários referentes à informação sobre 

cobertura, qualidade de serviço e modo de implementação da partilha de sites a 

enviar ao ICP-ANACOM pelas empresas prestadoras do Serviço Móvel Terrestre 

(GSM/UMTS) / Declaração anual a apresentar pela TMN – Telecomunicações 

Móveis Nacionais, S.A. e a Vodafone – Comunicações Pessoais, S.A sobre a 

cobertura total, por localidade com mais de 10.000 habitantes e por concelho 

assegurada na prestação dos serviços de voz e de dados até 9600 bps”. 

As alterações a introduzir neste questionário prendem-se essencialmente com a 

necessidade de o mesmo passar a incluir informação sobre a cobertura (relativa 

aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos 

de transmissão de 144 kbps e aos serviços de dados com débitos de transmissão 

de 384 kbps) atingida não apenas com recurso aos direitos de utilização de 

frequências de acordo com os sistemas GSM/UMTS mas também, nos termos 

dos n.os 3 dos DUF, com recurso aos direitos de utilização de frequências 

atribuídos na sequência do leilão multi-faixa. 

No entanto, são também introduzidas no questionário algumas adaptações 

adicionais, com destaque para: 

- A adaptação do enquadramento do pedido de resposta ao questionário e 

de alguma da terminologia anteriormente utilizada; 

- A eliminação da atual obrigação de utilização “(…) das estimativas anuais 

de população residente em todo o território nacional e em cada região 

NUTS II que, à data a que a informação se reporta, tenham sido mais 
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recentemente publicadas pelo INE (com base no mais recente Censo).”. 

Não obstante ser desejável um grau de harmonização e de atualização dos 

dados populacionais tão elevado quanto possível, na prática as empresas 

prestadoras não têm utilizado sempre como referência aquelas estimativas 

anuais. Para além disso, as estimativas de população publicadas 

anualmente pelo INE são, por regra, desagregadas somente até ao nível 

dos municípios, considerando o ICP-ANACOM poder ser necessário, no 

âmbito do apuramento da cobertura móvel atingida, utilizar informação com 

um maior grau de desagregação geográfica. Assim, será apenas mantida 

a obrigação de utilizar, como referência, o Censos que, à data a que a 

informação se reporta, tenha sido mais recentemente publicado pelo INE 

(nota: a informação do Censos 2011 é disponibilizada até ao nível da 

freguesia e da subsecção estatística). 

- A inclusão, no ponto do questionário respeitante à “política de partilha de 

sites”, de informação sobre a “política global de partilha de sites” e já não 

apenas da informação, prevista nos DUF, sobre “o modo de implementação 

da política de partilha de sites assumida na proposta apresentada ao 

concurso público para atribuição de licenças para os sistemas de 

telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS)”. Com efeito, 

apesar de, mediante envio desta informação sobre partilha de sites mais 

especificamente associada ao referido concurso, os prestadores darem 

cumprimento ao exigido na alínea b)(iv) do ponto “Prestação de 

informações ao ICP-ANACOM” dos respetivos DUF, esta Autoridade 

considera que, no contexto atual, o acompanhamento desta matéria deve 

passar pelo conhecimento de informação mais abrangente sobre o modo 

de implementação da política de partilha de sites seguida por aqueles, 

sempre sem prejuízo, porém, dos demais deveres de informação que, em 

matéria de partilha, são cometidos aos prestadores, nomeadamente ao 

abrigo do disposto na Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, no Decreto-Lei n.º 

123/2009, de 21 de maio e no Regulamento do Leilão. 
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- Explicitação, na Parte B do questionário, de alguns elementos adicionais 

para fundamentação dos resultados de cobertura reportados na Parte A do 

mesmo questionário. 

- Adaptação das notas do questionário referentes à segmentação em termos 

de NUTS (nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos) e 

da própria designação da atual NUTS II “Lisboa” para “Área Metropolitana 

de Lisboa”. Com efeito, como divulgado pelo INE: 

.. Em 2013 foi concluído o último processo regular de alteração das NUTS 

europeias que estabelece os limites territoriais de referência para as 

NUTS, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2015; 

.. Por outro lado, na sequência da aprovação da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro (que aprovou o estatuto das entidades intermunicipais), o 

Estado Português solicitou à Comissão Europeia um processo de 

revisão extraordinária das NUTS portuguesas. As novas NUTS III 

passam de 30 para 25 unidades territoriais, tendo sido alterados os 

limites territoriais de algumas delas. No caso das NUTS II, não se 

verificou qualquer alteração dos limites territoriais, com exceção da já 

referida alteração da designação da NUTS II “Lisboa”.  

Adicionalmente, o ICP-ANACOM, atenta a experiência colhida na análise das 

declarações anuais que, ao abrigo das já referidas deliberações de 17 de 

novembro de 2011 e de 17 de maio de 2012, lhe têm vindo a ser remetidas pelas 

empresas prestadoras, considera ser oportuno proceder a uma melhor 

explicitação dos moldes de assinatura daquelas. Com efeito, presentemente 

encontra-se estabelecido que estas declarações devem ser assinadas por 

pessoa que tenha poderes para vincular as empresas em questão. No entanto, 

o ICP-ANACOM entende que, neste contexto, deve ser adicionalmente 

especificado que esta declaração deve ser subscrita por quem vincula a 

empresa, com assinatura reconhecida na qualidade ou acompanhada da 
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respetiva certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão 

permanente.  

Por último, esclarece-se que o disposto na presente deliberação não prejudica 

os demais deveres de prestação de informações em vigor, nomeadamente, e 

entre outros, os seguintes:  

a. A obrigação de apresentação ao ICP-ANACOM de informação relativa aos 

serviços e facilidades implementadas bem como sobre os preços 

praticados4, a remeter até ao 20.º dia consecutivo do mês seguinte ao final 

de cada semestre;  

b. A obrigação de futuro reporte das seguintes informações necessárias à 

revisão das velocidades de referência e à verificação do cumprimento das 

obrigações de cobertura associadas aos direitos de utilização de frequências 

na faixa dos 800 MHz atribuídos na sequência do leilão multi-faixa5:  

b.1.  Informação prevista no questionário constante do Anexo 1 da 

deliberação do ICP-ANACOM, de 21 de março de 2014 (vide 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253), a apresentar 

a esta Autoridade nos termos previstos no ponto 2 da mesma 

deliberação; 

b.2. Informação sobre cobertura prevista no já referido questionário 

constante do Anexo 3 da mesma deliberação, a apresentar a esta 

Autoridade nos termos previstos no respetivo ponto 3. 

 

                                                           
4 Trata-se da informação fixada na alínea a) do n.º 8 do Título ICP-ANACOM N.º 01/2012, na alínea a) do 
n.º 8 do Título ICP-ANACOM N.º 02/2012 e na alínea a) do n.º 9 do Título ICP-ANACOM N.º 03/2012 (vide 
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=345109). 
 
5  Obrigações de cobertura previstas no artigo 34.º do Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de outubro e 
no n.º 18 do Título ICP-ANACOM N.º 01/2012, no n.º 18 do Título ICP-ANACOM N.º 02/2012 e no n.º 19 
do Título ICP-ANACOM N.º 03/2012. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=345109
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III. PROJETO DE DECISÃO e PROCEDIMENTO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA  

Nos termos atrás expostos e por deliberação de 21 de agosto de 2014, o 

Conselho de Administração do ICP-ANACOM aprovou um projeto de decisão 

relativo à informação sobre cobertura, qualidade de serviço e política de partilha 

de sites, a remeter ao ICP-ANACOM pelas empresas detentoras dos direitos de 

utilização de frequências para a prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres (título ICP-ANACOM nº 01/2012, título ICP-ANACOM nº 

02/2012 e título ICP-ANACOM nº 03/2012). 

O referido projeto foi submetido ao procedimento de audiência prévia dos 

interessados (artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo) e, no âmbito deste procedimento, foram recebidas, dentro do 

prazo, respostas das três empresas consultadas (MEO, Vodafone e NOS). 

Neste contexto, foi elaborado o relatório da audiência prévia, parte integrante da 

presente decisão, o qual inclui uma síntese das posições manifestadas e o 

entendimento do ICP-ANACOM sobre as mesmas, fundamentando esta decisão 

e, em particular, a alteração que se entendeu adequado introduzir em relação ao 

projeto de decisão, nomeadamente a eliminação do seu ponto III.2.  

 

IV. DECISÃO 

Assim, no cumprimento das atribuições conferidas ao ICP-ANACOM pelas 

alíneas c) e n) do n.º 1 do artigo 6.º e nos termos da alínea b) do artigo 9.º, dos 

Estatutos, aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de dezembro, 

na prossecução dos objetivos de regulação previstos na alínea a) do n.º 1, na 

alínea d) do n.º 2 do artigo 5.º e nos termos da alínea t) do n.º 1 do artigo 27.º e 

do artigo 108.º, nomeadamente para os fins previstos nas alíneas c) e g) do n.º 

1 do artigo 109.º, todos da Lei n.º 5/2004, e com o objetivo de assegurar o 

cumprimento do disposto na alínea b) do número 8 do Título ICP-ANACOM n.º 
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01/2012, na alínea b) do número 8 do Título ICP-ANACOM n.º 02/2012 e na 

alínea b) do número 9 do Título ICP-ANACOM n.º 03/2012, o Conselho de 

Administração do ICP-ANACOM delibera o seguinte: 

1. Aprovar o questionário sobre cobertura (relativa aos serviços de voz e 

de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos de 

transmissão de 144 kbps e aos serviços de dados com débitos de 

transmissão de 384 kbps), sobre qualidade de serviço e sobre modo de 

implementação da política de partilha de sites, em Anexo à presente 

decisão. Este questionário (doravante, “novo questionário”) altera e 

substitui o questionário anual constante do Anexo 2 da deliberação do 

ICP-ANACOM de 17 de novembro de 20116. As respostas da NOS, da 

MEO e da Vodafone ao “novo questionário” devem ser anualmente 

enviadas a esta Autoridade nos prazos definidos no mesmo. 

2. Determinar que a declaração anual fixada no ponto 8-8.º da deliberação 

do ICP-ANACOM de 17 de novembro de 2011 (http://www. 

anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253) e no ponto 5.4.b) da 

deliberação do ICP-ANACOM de 17 de maio de 2012 

(http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.p

df?contentId=1127458), seja anualmente apresentada em simultâneo 

com a resposta ao “novo questionário”, assinada por quem vincule a 

empresa, com assinatura reconhecida na qualidade ou acompanhada da 

respetiva certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão 

permanente.  

 

                                                           
6 Deliberação sobre “Questionários referentes à informação sobre cobertura, qualidade de serviço e modo 
de implementação da partilha de sites a enviar ao ICP-ANACOM pelas empresas prestadoras do Serviço 
Móvel Terrestre (GSM/UMTS) / Declaração anual a apresentar pela TMN – Telecomunicações Móveis 
Nacionais, S.A. e a Vodafone – Comunicações Pessoais, S.A sobre a cobertura total, por localidade com 
mais de 10.000 habitantes e por concelho assegurada na prestação dos serviços de voz e de dados até 
9600 bps” (divulgada em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253). 
 

http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/delib_proj_dec900_1800_Maio2012.pdf?contentId=1127458&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253
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QUESTIONÁRIO ANUAL 
 

Informação anual a enviar ao ICP-ANACOM pelos titulares dos direitos de utilização de frequências constantes dos títulos 
emitidos em 9 de março de 2012 para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao 

público  
 
 
 
Este pedido é efetuado pelo ICP-ANACOM ao abrigo do disposto no artigo 6.º, n.º 1, alíneas c) e n), e no artigo 9.º, alínea b), ambos dos seus 
Estatutos, publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de dezembro, na prossecução do objetivo de regulação previsto no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, alínea d) e nos termos da alínea t) do n.º 1 do artigo 27.º e do artigo 108.º, nomeadamente para os fins previstos 
nas alíneas c) e g) do n.º 1 do artigo 109.º, todos da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação em vigor, bem como ao abrigo do 
disposto na alínea b) do número 8 do Título ICP-ANACOM n.º 01/2012, na alínea b) do número 8 do Título ICP-ANACOM n.º 02/2012 e na 
alínea b) do número 9 do Título ICP-ANACOM nº 03/2012.   
 

O questionário é constituído por duas partes: 

 

- Parte A: Informação anual sobre cobertura, qualidade de serviço e modo de implementação da política de partilha de sites 

- Parte B: Elementos a apresentar para fundamentar os resultados de cobertura reportados na Parte A do questionário e que respeitam 

aos vários serviços no âmbito dos quais foram fixadas obrigações de cobertura. 

Nota: Este questionário anual não abrange a informação fixada na alínea a) do número 8 do Título ICP-ANACOM n.º 01/2012, na 
alínea a) do número 8 do Título ICP-ANACOM n.º 02/2012 e na alínea a) do número 9 do Título ICP-ANACOM nº 03/2012 
(Informação atualizada relativa aos serviços e facilidades implementadas, bem como sobre os preços praticados), a qual deve ser 
enviada ao ICP-ANACOM com uma periodicidade semestral, nem a informação relativa ao cumprimento das obrigações de 
cobertura previstas no artigo 34.º do Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de outubro, e no número 18 do Título ICP-ANACOM n.º 
01/2012, no número 18 do Título ICP-ANACOM n.º 02/2012 e no número 19 do Título ICP-ANACOM n.º 03/2012, a qual deve ser 
reportada no âmbito de questionário específico. 
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Prazo de remessa da informação ao ICP-ANACOM: 

Esta informação deve ser remetida ao ICP-ANACOM até ao 20.º dia consecutivo do mês seguinte ao final de cada ano civil e ser 
reportada ao final desse mesmo ano civil.  

 

Identificação da empresa respondente: _______________________________________________________________ 

 

Ponto de contacto da empresa: 

Nome: _________________________________________________________ 

Contactos telefónicos:______________________________________________ 

Fax:____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 
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PARTE A 

Informação anual sobre cobertura (relativa aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos de 
transmissão de 144 kbps e aos serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps), sobre qualidade de serviço e sobre modo 
de implementação da política de partilha de sites. 

 

- Data a que a informação incluída na presente resposta se reporta: 

31 de dezembro de ….. (indicar o ano) 

A.1. Informação anual sobre cobertura relativa aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos de transmissão de 
144 kbps e aos serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps 

A.1.1. Informação sobre cobertura (relativa aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos de transmissão 
de 144 kbps e aos serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps),verificada a nível nacional e por NUTS II  

 
  

PORTUGAL 
(total nacional) 

NUTS II Nota 1 
 

 
 

Indicação da(s) tecnologia(s) 
/faixa(s) considerada(s) 

para apuramento da 
cobertura de população e 
de área a nível nacional e 

em cada NUTS II 

  

NORTE CENTRO 
ÁREA 

METROPOLITANA 
DE LISBOA 

ALENTEJO ALGARVE 

 
REGIÃO AUT. 
DOS AÇORES 

 
 

 
REGIÃO AUT. 
DA MADEIRA 

 
 

 

POPULAÇÃO (em milhares de habitantes) 
Nota 2  

       

 
ÁREA (em km2)  

       

 
SERVIÇOS DE VOZ  
E DE DADOS ATÉ 
9600 bps 

% POPULAÇÃO 
COBERTA Nota 3 

 
        

% ÁREA 
COBERTA Nota 4 

 
        

 
SERVIÇO DE DADOS 
DE 144 kbps 

% POPULAÇÃO 
COBERTA Nota 3 

 
        

% ÁREA 
COBERTA Nota 4 

 
        

 
SERVIÇO DE DADOS 
DE 384 kbps 

% POPULAÇÃO 
COBERTA Nota 3 

 
        

% ÁREA 
COBERTA Nota 4 

 
        

Notas 1 a 4: 
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1  Definição de NUTS (nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos): Nomenclatura estatística comum das unidades territoriais, de modo a permitir a recolha, organização e difusão de estatísticas regionais harmonizadas na 

Comunidade Europeia. A nomenclatura NUTS subdivide o território económico dos Estados Membros em unidades territoriais e atribui a cada unidade territorial uma designação e um código específicos. A nomenclatura NUTS é hierárquica. 

Subdivide cada Estado-Membro em unidades territoriais de nível NUTS I, cada uma das quais é subdividida em unidades territoriais de nível NUTS II, sendo estas, por sua vez, subdivididas em unidades territoriais de nível NUTS III. Na sequência 

da aprovação da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (que aprovou o estatuto das entidades intermunicipais), o Estado Português solicitou à Comissão Europeia um processo de revisão extraordinária das NUTS portuguesas. As novas NUTS III 

passam de 30 para 25 unidades territoriais. No caso das NUTS II portuguesas, não se verificou qualquer alteração, com exceção da designação da NUTS II Lisboa para Área Metropolitana de Lisboa da NUTS II. Fontes Regulamento (CE) nº 

1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26-05- 2003, publicado no JOC L 154 de 21-06-2003; DL nº 244/2002 de 5-11; DL nº 244/2002 de 5-11 com as alterações decorrentes do processo de revisão extraordinária das NUTS 

portuguesas, na sequência da aprovação da Lei n.º 61/2012 de 5 de dezembro, das Leis n.º 56/2012 de 8 de novembro e n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro e da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; INE). 

 
2 Deve ser tomado como referência o Censo que, à data a que a informação se reporta, tenha sido mais recentemente publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

3 Este indicador respeita à população coberta (considerando cobertura em espaços exteriores), a nível nacional e em cada região NUTS II, em milhares de habitantes, face, respetivamente, ao total da população nacional e da população residente 

em cada uma daquelas regiões. 
 

4 Este indicador corresponde à área total coberta em Km2 (considerando cobertura em espaços exteriores), a nível nacional e por cada NUTS II, face, respetivamente, à área total do território nacional e de cada NUTS II. 

 

 

 

A.1.2. Informação (relativa aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, aos serviços de dados com débitos de transmissão de 144 kbps e 
aos serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps) sobre cobertura dos eixos viários 

 
 

A.1.2.1. Serviços de voz e de dados até 9600 bps – cobertura de eixos viários 
 

 
EIXOS VIÁRIOS COBERTOS 

 
COMPRIMENTO DOS EIXOS 

(em km) 

 
% COM COBERTURA 

 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) 

considerada(s) para apuramento da cobertura 

(em Km) em cada eixo 

 

Eixo A    

Eixo B    

Eixo C    

…….    
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A.1.2.2. Serviços de dados com débitos de transmissão de 144 kbps – cobertura de eixos viários 
 
 
 

 
EIXOS VIÁRIOS COBERTOS 

 
COMPRIMENTO DOS EIXOS 

(em km) 

 
% COM COBERTURA 

 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) 

considerada(s) para apuramento da cobertura (em 

Km) em cada eixo 

 

Eixo A    

Eixo B    

Eixo C    

…….    

    

    

    

 
 
 
 

A.1.2.3. Serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps – cobertura de eixos viários 
 
 
 

 
EIXOS VIÁRIOS COBERTOS 

 
COMPRIMENTO DOS EIXOS 

(em km) 

 
% COM COBERTURA 

 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) 

considerada(s) para apuramento da cobertura (em 

Km)  em cada eixo 

 

Eixo A    

Eixo B    

Eixo C    

…….    
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A.2. Informação sobre qualidade de serviço 

 
Devem ser apresentados na tabela seguinte os elementos que permitam aferir, com eficácia, os parâmetros de qualidade de serviço e de desempenho da rede referidos no título. Os campos não aplicáveis à v/ 
empresa devem ser preenchidos com “n.a.”: 
 
 
 

INDICADORES DE QUALIDADE DE 
SERVIÇO 

GSM UMTS Outros 
sistemas  

Observações 

Tempo de admissão ao serviço 
 

    

Grau de disponibilidade do serviço 
 

    

Taxa de bloqueamento da rede móvel na 
hora mais carregada  
 

    

Taxa de bloqueamento das interligações 
entre o STM e outros serviços 
 

    

Grau de disponibilidade da rede 
 

 .   

Tempo de atraso 
 

    

Taxa de Erro 
 

    

Débitos de Transmissão 
 

    

 
 
 
A.3. Informação sobre implementação da política de partilha de sites  
 
Deve ser apresentada neste ponto informação sobre a política global de partilha de sites, e, em particular, sobre o modo de implementação da política de partilha de sites assumida na proposta apresentada ao 
concurso público para atribuição de licenças para os sistemas de telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS), incluindo, nomeadamente, o número de sites efetivamente partilhados, a identificação 
dos locais e as entidades envolvidas. 
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PARTE B 
 
Elementos a apresentar para fundamentação dos resultados de cobertura reportados na Parte A do questionário  
 
Adicionalmente à resposta à Parte A do questionário, deve ser remetida ao ICP-ANACOM uma descrição da(s) cobertura(s) em espaços 
exteriores em mapas de escala adequada (no mínimo correspondentes a 1:1 500 000). Deverão ser indicados os pressupostos e metodologia 
para o dimensionamento da cobertura, devendo ser indicados, por serviço (serviços de voz e de dados até 9600 bps, serviços de dados com 
débitos de transmissão de 144 kbps e serviços de dados com débitos de transmissão de 384 kbps) e quando aplicável, os seguintes 
elementos: 
 

 Mapas utilizados nos cálculos, inclusive os mapas de população; 

 Modelo(s) de propagação; 

 Indicação, caso aplicável, de medidas de aferição que tenham sido efetuadas para a calibração dos modelos de propagação utilizados; 

 Sensibilidade por serviço; 

 SNIR por serviço; 

 Taxa de codificação por serviço; 

 Modulação por serviço; 

 Configuração e tipos de antenas utilizadas incluindo os diagramas de radiação típicos; 

 Link budget(s). 
 

 
Nota: Os débitos de transmissão para os serviços de dados reportados podem considerar a taxa de dados de pico teórica ou outra 
devidamente justificada. 
 


