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Acompanho o presente parecer, propondo o seu 0 Conselho Regulador, na sua reuniao de 20 de 
agendamento em pr6xima reuniao do CR, tendo novembro de 2019, aprovou o teor do presente 
em conta o prazo determinado pela ANACOM parecer. 
para pronunciamento da ERC. Remeta -se a ANACOM. 

13-11-2019 Lisboa, 20 de novembro de 2019 

D 

Regulador 

. Telmo Gon alvesc;fr • 

Assunto: Sentido provavel da decisao relativa a designai;:ao da faixa dos ?00MHz para servii;:os 

de comunicai;:oes eletr6nicas terrestres, a limitai;:ao do numero de direitos de utilizai;:ao de 

frequencias a atribuii;:ao nas faixas dos ?00MHz, 900MHz, 1800MHz, 2,1GHz, 2,6GHz e 3,6GHz 

ea definii;:ao do respetivo procedimento de atribuii;:ao 

PARECER 

I. Enquadramento 

1. Par offcio de 23 de outubro de 2019, a ANACOM remeteu a ERC, para pronuncia, o projeto 

de deliberai;:ao aprovado pelo Conselho de Administrai;:ao, relativo a designai;:ao da faixa 

dos ?00MHz para servii;:os de comunicai;:oes eletr6nicas terrestres, a limitai;:ao do numero 

de direitos de utilizai;:ao de frequencias a atribuii;:ao nas faixas dos ?00MHz, 900MHz, 

1800MHz, 2,1GHz, 2,6GHz e 3,6GHz ea definii;:ao do respetivo procedimento de atribuii;:ao 

2. A pronuncia da ERC inscreve-se no ambito das competencias que lhe sao cometidas pelo 

artigo 14.0 da Lei da Televisao e dos Servii;:os Audiovisuais a Pedido 1 e pelo artigo 8.0 , 

alfnea h ), dos Estatutos da ERC2
• 

3. Nos termos do referido projeto de del iberai;:ao, a ANACOM propoe-se: 

1 Lei n.0 27/2007, de 30 de julho, alterada pela Lei n.0 78/ 2015, de 29 de julho 
2 Lei n.0 53/2005, de 8 de novembro 
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a. "0esignar a faixa de frequencias ?03-?33MHz/?58-?88MHz para serviyos de 

comunicayoes eletr6nicas terrestres e identificar este espectro na secyao das 

reservas do 0NAF3
, sujeitando a sua utilizayao, ( ... ), a atribuiyao de Direitos de 

Utilizayao de Frequencias de ambito geografico nacional. 

b. Alterar a tabela do 0NAF que contem informayao das aplicayoes isentas de 

licenciamento de estayao, excluindo a faixa dos ?03-?33 MHz/ ?58-?88 MHz 

da util izayao pelos microfones emissores a partir de 30 de junho de 2020 e 

indicando que, sem prejuizo da decisao sobre a designayao destas fa ixas, a 

utilizayao futura dos 694-?03 MHz e dos ?33-?58 MHz, ficara sujeita as 

condiyoes tecnicas definidas na 0ecisao 2016/68?/UE, a partir da mesma 

data. [ ... ] 

c. Sujeitar a atribuiyao dos direitos de utilizayao de frequencias referidos no 

numero anterior a procedimento de leilao. 

d. Alterar o 0NAF em vigor, em conformidade com as decisoes constantes dos 

numeros anteriores. [ ... ]". 

4. Entendem a ANAC0M e instancias europeias4 que a designada faixa dos 700MHz e a 

"adequada para assegurar a transiyao para a pr6xima gerayao de redes e a cobertura de 

diferentes areas, a fa ixa dos 3,6 GHz [ ... ], apta para a disponibilizayao de capacidade 

necessaria para servic;os suportados nos sistemas 5G, e a faixa dos 26 GHz [ ... ], que 

permite disponibilizar capacidade ultrarrapida". 

5. Assim, nos termos da 0ecisao ( UE) 2017 /899, do Parlamento Europeu e do Conselho, foi 

aprovado o roteiro de introduyao do 5G na Europa, determinando a atribuiyao, para o 

efeito, da faixa dos 700 MHz, ate 2020, na maioria dos Estados-Membros e instando a 

adoc;ao das medidas necessarias para harmonizayao tecnica das faixas dos 3,6 GHz e dos 

24,25-2?,5 GHz. 

6. As decisoes que tern vindo a ser adotadas pela Uniao Europeia 5 e concretizadas a nivel 

nacional pela ANACOM, visam a criayao de "um ambiente favoravel ao desenvolvimento de 

redes e serviyos de comunicac;oes eletr6nicas, maximizando assim o potencial de 

3 Ouadro Nacional de Atribui~ao de Frequencias 
• Decisao (UE] 2016/687, de 28 de abril e "Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless 
systems (56", do Grupo de Polft ica do Espectro de Radiofrequencias da UE 
5 V. Oecisao 2010/ 267/UE, de 6 de maio de 2010, Decisao 243/ 2012/UE e Decisao (UE] 2017/899 
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crescimento da economia digital. Dado que a sociedade digital constituira cada vez mais o 

cerne da economia da Uniao, sera indispensavel uma cobertura de rede un iversal para 

desenvolver os servir;os relacionados com a internet das coisas, o comercio eletr6nico e 

os servir;os europeus de computar;ao em nuvem, e para t irar pleno partido do Industry 4 .0 

em toda a Un iao"6
• 

7. A ERC nao ignora e nao questiona o quadro apresentado no projeto de decisao da ANACOM 

quanta a importancia decisiva das orientac;oes comunitarias e quanto as necess idades e 

vantagens de coordenar;ao e art icular;ao das politicas transfronteirir;as em materia de 

gestao do espectro rad ioeletrico. 

8. Nao tera tampouco a ERC a veleidade de discutir os argumentos de natureza tecnica que, 

em abundancia, foram sendo produzidos ao longo destes ultimas anos em diversos 

f6runs internacionais a favor desta opr;ao, constando essa argumentar;ao nos 

documentos referenc iados no projeto de decisao. 

9. Entende-se que o projeto de decisao aparenta responder aos padroes a instituir, porem 

importa reiterar preocupac;oes ja anteriormente manifestadas pela ERC ( v. Oficio 

ERC/2019/ 8870, de 23 de setembro de 2019) quanta a necessidade de garantir que 

intervenr;oes isoladas na gestao do espectro nao ponham em causa o ja por si diminuto 

espac;o que vai sen do reservado a atividade de radiodifusao. 

10. Preocupac;ao esta reforr;ada pela possibilidade assumida no projeto de decisao de 

potencia is interferencias na recer;ao de TOT, que, propoe a ANACOM, sejam resolvidas 

caso-a-caso e pelos titulares dos DUF, o que se entende merecer uma vigilancia adicional 

por parte do regulador no sentido de garantir nao s6 que tais interferencias sejam 

res idua is mas, a existirem, sejam celeremente resolvidas . 

11. No que respeita as opr;oes de reservas no ONAF agora apresentadas, sujeitas a atribuir;ao 

de DUF, por leilao, considera-se que aquando da sua atribuir;ao e dado o seu ambito 

geografico, devera necessariamente ser garantido o mfnimo impacto ou interferencia nas 

ofertas ja existentes de radiodifusao ou servir;os em faixas contfguas, afigurando-se que a 

6 Decisao [UE) 2017/899 do Parlarnento Europeu e do Conselho de 17 de rnaio de 2017 relativa a utilizayao da 
faixa de frequencias de 470-790 MHz na Uniao 
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intentada limitas=ao do numero de DUF's a atribuir almejara salvaguardar precisamente 

essa questao. 

II. Parecer 

12. Atentas as atribuis:oes e competencias cometidas a ERC, o foco da atens:ao e preocupa~ao 

deste Regulador tern sido o das consequencias decorrentes das altera~oes propostas no 

respeitante a promos:ao do plural ismo e da diversidade, da defesa da livre difusao de 

conteudos pelas ent idades que prosseguem at ividades de comunicas:ao social, evitando 

qualquer t ipo de exclusao social ou econ6mica, em particular quanto a configura~ao da 

oferta de servis:os aud iovisuais na plataforma de televisao digita l terrestre. 

13. E nessa medida entende-se ser apenas de reiterar as preocupas:oes relativas as 

consequencias que a reafectas=ao espectral prefigurada podera concretamente acarretar 

no tocante a atividade de radiodifusao e, em particular, quanto a configuras:ao da oferta de 

servi~os audiovisua is suportada na plataforma de televisao digital terrestre, pelo que 

ainda que se afigure que a presente proposta de decisao, enquanto decorrencia inevitavel 

de diretrizes europeias, corresponde aos padroes por aquelas exigidos, import a sublinha a 

preocupas:ao de garantir que tal reafectas=ao nao acarreta a diminu is:ao da qualidade e 

quantidade dos servi~os ja existentes ea colocar futuramente a disposis:ao da popula~ao 

em geral. 

A Tecnica do Departamento Juridico 

•

1 Jc~kt2~~ 
J arta Carvalh✓ , 
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