
 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta sobre a definição do procedimento de atribuição da 
faixa dos 700 MHz e outras faixas 

Consulta pública da ANACOM, publicada a 22 de Outubro de 2019. 
 

 

A Nokia agradece a oportunidade de partilhar a sua visão a respeito de um dos mais 

importantes tópicos para a indústria nacional, para o mercado e especificamente para 

as empresas de telecomunicações, em suas várias vertentes. 

 

  



 

 

3.3.1. Condições da faixa core dos 700 MHz (703-733 MHz / 758-788 MHz) 

 

A faixa dos 700MHz, pioneira no 5G na Europa, mas bastante difundida no LTE em vários países, 

é vista como fulcral para cobertura alargada, e, para os casos de uso em URLLC. Um exemplo 

prático e imediato é a implementação dos serviços 5G pretendidos pela União Europeia, para 

conectividade de veículos autónomos no espaço comum europeu1. A Comissão Europeia dispõe 

de um orçamento de €1,05 mil milhões para projectos de conectividade, sob o programa CEF 

Telecom2 2014-2020, aplicado em projectos de investigação para o desenvolvimento da área. A 

continuação dos trabalhos será feita ao abrigo do programa CEF 2 Digital3, com um orçamento 

de €3 mil milhões para o período 2021-2027. 

 

A implementação da latência ultra baixa no 5G depende, essencialmente, de dois conceitos: mini-

slots e short TTI. Esses conceitos, por sua vez, estão assentes na numerologia flexível introduzida 

no 5G. 

De acordo com a Especificação Técnica 3GPP TS38.104 (tabela 5.3.5-1), a banda n28 dispõe de 

duas opções de SubCarrier Spacing (SCS), 15kHz e 30kHz. A utilização do SCS 30kHz permite: 

• reduzir para a metade a latência de scheduling (0,5ms); 

• duplicar o número de slots per frame, o que aumentam as oportunidades de scheduling 

e retransmissões. 

Essas duas possibilidades introduzidas com o SCS 30kHz são basilares para uma implementação 

robusta e completa das redes URLLC. No entanto, na banda dos 700MHz, o SCS 30kHz apenas 

pode ser implementado em portadoras com o mínimo de 10MHz de largura de banda. 

 

No futuro próximo, haverão muitos outros casos de uso com requisitos ainda mais restritos, 

como por exemplo, os casos do domínio das aplicações de controlo em mercados verticais, 

enunciados na Especificação Técnica 3GPP TS22.104 para as releases 16 e 17. Essas 

especificações são fundamentais para os serviços industriais, que se prevêem contribuir com a 

maior fatia na cadeia de criação de valor do 5G. 

 

A atribuição do espectro em portadoras de 5MHz terá, portanto, um impacto negativo e 

limitativo nos futuros serviços prestados em Portugal, no que diz respeito ao URLLC, colocando 

em causa a viabilidade da sua utilização em serviços críticos, como os carros autónomos e casos 

de uso industriais. 

 

Recomendamos, portanto, que as atribuições sejam feitas em blocos de 2x10MHz. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connected-and-automated-mobility-europe 
2 https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-2021-2027-commission-launches-public-

consultation-cef2-digital 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/15.07.00_60/ts_138104v150700p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/15.07.00_60/ts_138104v150700p.pdf
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3528
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3528
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connected-and-automated-mobility-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connected-and-automated-mobility-europe
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-2021-2027-commission-launches-public-consultation-cef2-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-2021-2027-commission-launches-public-consultation-cef2-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-2021-2027-commission-launches-public-consultation-cef2-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-2021-2027-commission-launches-public-consultation-cef2-digital


 

3.3.5. Condições para a faixa de frequências dos 3,6 GHz 

 

A faixa de frequências dos 3,6GHz, pela sua natureza e pela complexidade e alto custo de 

implementação, será a mais importante para o sucesso do 5G no nosso mercado. 

Tal como referido anteriormente, na nossa resposta à consulta pública do Plano 2020-2022 da 

ANACOM, é de extrema importância que os operadores nacionais disponham de espectro 

suficiente para tirar o máximo partido das soluções a implementar, ou seja, 100MHz contíguos 

por cada operador. 

 

Sobre o espectro regional 

 

Atendendo às restrições impostas pela necessária proteção dos serviços de radiolocalização 

existentes, a banda dos 3,4 aos 3,5GHz seria a melhor candidata para a disponibilização para 

serviços regionais. Se por um lado não permite cobertura nacional pela necessidade de cumprir 

com a Decisão 2019/235/EU, por outro permite a disponibilização regional de serviços com 

cobertura reduzida ou indoor em todas as regiões. Dado que essa banda está parcialmente 

ocupada e com a pretensão de serviços de cobertura reduzida ou indoor, será possível 

estabelecer outros serviços em espectro partilhado, desde que coordenado com a incumbente. 

Dessa forma, conseguir-se-ia reduzir e conter a fragmentação do espectro ao mínimo viável, 

alinhado com a necessidade de abertura ao licenciamento regional, ao mesmo tempo em que se 

protegem os serviços de radiolocalização. 

 

Para o espectro regional poderá ser adicionalmente considerada a utilização total ou parcial da 

banda entre os 3,8 e 4,2GHz, normalizada no 3GPP na parte alta da banda n77. Essa solução está 

a ser considerada por vários países europeus, sendo já objecto de decisão do regulador Britânico, 

Ofcom, para satisfazer a necessidade de espectro para empresas e particulares para cobertura 

local com baixa potência de emissão. Poderia ser também considerada a banda n79 (4,4 a 5GHz), 

que tendo utilização comercial em países como o Japão, Rússia e China, poderá oferecer um 

ecossistema vasto e evoluído. 

 

Ainda sobre a alocação de espectro regional ou para uso local (indústria, empresa e privados), o 

artigo 54 to Código Europeu das Comunicações Electrónicas define o fim de 2020 como data 

limite para os Estados Membros disponibilizares a utilização de pelo menos 1GHz na banda dos 

26GHz para o 5G, desde que hajam claras evidências de demanda de mercado e ausência de 

constrangimentos significativos na migração dos serviços existentes. Adicionalmente, a Decisão 

2019/784/EU determina que os Estados Membros devem definir e disponibilizar a banda dos 

24,25-27,5GHz para serviços de banda larga terrestres em alocação não-exclusiva. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0784


 

Esse recurso espectral deve ser tido em consideração como alternativa para a utilização 

regional/local, permitindo a disponibilização de mais recursos na banda dos 3,5GHz para os 

operadores nacionais.  

 

Sobre o espectro Nacional 

 

O plano agora apresentado disponibiliza apenas 260MHz em cobertura nacional para os 3 

operadores e divididos em blocos de 20MHz. Essa quantidade e granularidade não permite uma 

alocação de espectro óptima ou equilibrada para cada um dos operadores. 

 

Dadas as desvantagens e ineficiência em operar com menos de 100MHz, recomendamos que 

seja disponibilizada toda a faixa entre os 3,5 e 3,8GHz para cobertura nacional, em blocos de 

100MHz contíguos por operador, ou, na sua impossibilidade, com granularidade de 10MHz para 

permitir uma distribuição de espectro equilibrada. 


