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1. INTRODUÇÃO 

Por deliberação de 26.06.2019, a ANACOM aprovou um sentido provável de decisão 

(SPD), nos termos do qual revê e fixa as velocidades de referência associadas às 

obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 800 MHz, nos seguintes termos:  

a) 43,2 Mbps para a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. (MEO).  

b) 21 Mbps para a NOS – Comunicações, S.A. (NOS). 

c) 43,2 Mbps para a VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais S.A. 

(VODAFONE). 

Neste âmbito, a ANACOM decidiu ainda que a NOS e a VODAFONE dispõem de um prazo 

de 3 meses para assegurar o cumprimento das obrigações de cobertura em conformidade 

com as velocidades de referência ora revistas, sendo que, até ao termo deste prazo, se 

manterão em vigor as velocidades de referência fixadas na deliberação da ANACOM de 

03.03.2016. 

O SPD foi submetido a audiência prévia dos interessados, ao abrigo dos artigos 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e ao procedimento geral de consulta, 

nos termos dos artigos 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, tendo sido concedido, 

em ambos os casos, um prazo de 20 dias úteis para os interessados se pronunciarem por 

escrito.  

Terminado em 31.07.2019 o período da consulta pública e da audiência prévia dos 

interessados, foram recebidas, em tempo, as respostas dos seguintes prestadores e 

entidades, as quais, desde já, se agradece: 

Prestadores: 

• MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

• NOS – Comunicações, S.A. (NOS); 

• VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

Juntas de freguesia: 

• Junta de Freguesia de Benavente; 
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• Junta de Freguesia de Bustelo (contributo encaminhado pela ANAFRE);  

• Junta de Freguesia de Celavisa; 

• Junta de Freguesia de Folques; 

• Junta de Freguesia do Sado (contributo encaminhado pela ANAFRE); 

• Junta de Freguesia de São Martinho do Peso; 

• Junta de Freguesia de Trezoi (contributo encaminhado pela ANAFRE); 

• União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; 

• União de Freguesias de Bagunte, Ferreiro, Outeiro e Parada; 

• União de Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões (contributo 

encaminhado pela ANAFRE); 

• União de Freguesias de Vilar e Mosteiró (contributo encaminhado pela ANAFRE). 

Particulares: 

• Alfredo Fernandes; 

• António Andrade; 

• António Dias; 

• Carlos Fernandes; 

• Karen Rasmussen; 

• Luis Martins; 

• Marcos Martins. 

Já fora do período da consulta foi ainda recebido um contributo da Junta de Freguesia de 

Picote, que, por esse facto, não é objeto de apreciação no presente relatório, embora tenha 

sido considerado para efeitos de reflexão interna. Em qualquer caso, este contributo será 

publicado. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, 

aprovados por deliberação de 12.02.2004, as respostas recebidas, salvaguardando 

qualquer informação a que os respondentes atribuíram natureza confidencial, são 

disponibilizadas no sítio da Internet da ANACOM. De acordo com a mesma alínea dos 

referidos procedimentos de consulta, o presente relatório referencia as respostas recebidas 

e apresenta a apreciação global desta Autoridade no que concerne ao seu entendimento 

sobre as mesmas. Atendendo ao carácter sintético do mesmo, tal não dispensa a consulta 

das respostas recebidas.  
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Este relatório constitui parte integrante da decisão relativa à revisão das velocidades de 

referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 800 MHz. 

2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

a) Respostas recebidas 

Juntas de Freguesia 

São 11 as juntas de freguesia que remeteram contributos no âmbito desta consulta 

pública. Dessas juntas de freguesia, cerca de um terço refere concordar com a 

deliberação da ANACOM, outro terço refere não se conseguir pronunciar ou presta 

informação sobre o prestador com o qual estabeleceram um contrato sem se 

pronunciar explicitamente sobre o objeto da consulta, enquanto o restante terço das 

freguesias (4)1 reclama dos níveis de cobertura existentes nas respetivas 

freguesias. 

Particulares 

Os contributos recebidos de sete particulares apresentam natureza diversa. Um dos 

contributos louva a iniciativa da ANACOM e propõe que seja fixada uma obrigação 

determinando a existência de, pelo menos, dois operadores em cada freguesia, 

devendo ser fixados níveis relativos à latência, para além da velocidade. Noutro 

contributo é transmitida informação sobre os níveis de cobertura existentes numa 

dada localidade, enquanto os restantes cinco contributos incluem reclamações 

sobre os níveis de cobertura em diversas localidades e/ou sobre determinadas 

freguesias que não integram a lista de freguesias, mas que devem ser cobertas ao 

abrigo das obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 800 MHz. Um 

destes últimos contributos também refere que deveria ser imposta uma obrigação 

de, nas zonas de pouca densidade populacional (e sem rentabilidade elevada), 

disponibilizar cobertura 2G ou o operador dever entrar em acordo com outro 

operador para cobrir essas zonas. 

                                                             
1 Juntas de Freguesia de Bagunte, Celavisa, São Martinho do Peso e Trezoi. 
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MEO 

A MEO assinala o maior equilíbrio e uniformização entre os operadores face às 

velocidades de referência fixadas em 2016, resultante do significativo aumento das 

velocidades de referência para a NOS e para a VODAFONE, que, neste último 

caso, fica, nos termos do SPD, equivalente à velocidade de referência fixada à 

MEO. 

A empresa refere que deu cumprimento às obrigações de cobertura tendo em conta 

a velocidade de referência que lhe foi fixada pela ANACOM em 2016, pelo que, 

mesmo que ocorresse uma revisão em baixa da velocidade de referência da MEO, 

tal não teria impacto nas coberturas já asseguradas. 

Entende o prestador que o SPD surgiu com um considerável atraso, sem a 

ANACOM justificar por que surge o mesmo mais de um ano após os prestadores 

terem remetido à ANACOM as respetivas listas ordenadas de clientes de banda 

larga móvel e Internet no telemóvel para efeitos da revisão das velocidades de 

referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 

800 MHz. 

Considera que o atraso é mais surpreendente quando a ANACOM se limitou, alega, 

a aplicar a fórmula de cálculo definida na metodologia para confirmar os valores 

que a NOS e a VODAFONE indicaram. Também considera que a análise dos 

elementos enviados pela MEO não é justificação suficiente para a demora. 

NOS 

A NOS concorda com a revisão da velocidade de referência associada às suas 

obrigações de cobertura no âmbito das frequências da faixa dos 800 MHz. 

Contudo, afirma discordar veementemente do projeto de decisão da ANACOM de 

conceder um prazo de apenas 3 meses para cumprimento das obrigações de 

cobertura de acordo com a nova velocidade de referência. Considera imprescindível 

o alargamento deste prazo para 12 meses, atendendo aos prazos para instalação 

de novos sites e às características das freguesias a cobrir com a nova velocidade, 

as quais, afirma, tendem a tornar mais longo o processo de instalação dos sites. 
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VODAFONE 

A VODAFONE confirma e não contesta que deve assegurar uma velocidade de 

transmissão de dados permitida pelo serviço de banda larga móvel de 43,2 Mbps, 

nas freguesias para as quais tem uma obrigação de cobertura ao abrigo do artigo 

34.° do Regulamento do Leilão. 

Todavia, salientando que a nova velocidade implicará a realização de 

desenvolvimentos e ajustes na configuração dos equipamentos de rede, a 

VODAFONE considera insuficiente o prazo de 3 meses definido pela ANACOM para 

o cumprimento da obrigação de cobertura de acordo com a nova velocidade de 

referência. 

Na opinião da VODAFONE, é imperativo que a ANACOM proceda à revisão das 

decisões tomadas no âmbito do Regulamento do Leilão e da definição da 

metodologia de determinação da velocidade de referência, sob pena de condicionar 

ou limitar o natural desenvolvimento e evolução do sector como um todo e dado 

que considera que o contexto de mercado em que estas decisões foram tomadas 

está ultrapassado. 

Sublinha que a regulação deve acompanhar e adaptar-se aos novos desígnios do 

mercado e do sector, para não impedir a sua evolução, o seu crescimento e 

conduzir a que, no limite, Portugal deixe de conseguir posicionar-se na linha da 

frente da evolução tecnológica e do roll-out de Redes de Nova Geração, 

posicionamento pelo qual, refere, é sobejamente conhecido ao nível da União 

Europeia. 

Defende que as novas decisões devem ter em conta a evolução da tecnologia e 

das ofertas comerciais, bem como a experiência e o conhecimento adquiridos 

nestes últimos 5 anos, nomeadamente os padrões de consumo dos utilizadores nas 

áreas abrangidas pelas obrigações de cobertura em causa, as quais devem ser 

analisadas à luz do novo enquadramento e desafios que o sector enfrenta, que se 

avizinham. Refere a este propósito, a implementação da tecnologia 5G, que requer 

e exige, defende, um forte e elevado investimento em termos de tempo, recursos 

humanos, capital e eficiência, bem como os objetivos fixados pela Comissão 

Europeia no âmbito da Agenda Digital para a Europa, de acordo com a qual os 



 

6/26 
 

cidadãos europeus deverão ter acesso a uma velocidade de Internet igual ou 

superior a 30 Mbps até 2020. 

A VODAFONE nota ainda que o mecanismo de revisão das velocidades de 

referência estabelecido pela ANACOM produz efeitos nefastos e perversos, como 

sejam a incerteza jurídica, financeira e infraestrutural, bem como limitações à 

própria evolução das ofertas comerciais. A empresa entende que, no contexto atual, 

os operadores, dependendo da evolução das ofertas comerciais e dos clientes que 

as subscrevem, em particular, aqueles com menores níveis de consumo, estarão 

sujeitos a obrigações que não conseguem antecipar de forma clara e que poderão 

revelar-se desajustadas, atento o consumo efetivamente realizado pelos clientes 

nas freguesias em causa. 

Na opinião da VODAFONE esta situação potencia instabilidade na evolução e 

desenvolvimento da rede e restringe a evolução tecnológica e tarifária em áreas 

mais exigentes, no que respeita ao lançamento de ofertas de serviços de banda 

larga móvel, conduzindo essa imprevisibilidade a uma menor eficiência no 

investimento realizado, bem como, no caso concreto das 160 freguesias 

abrangidas, a uma desadequação da capacidade instalada face à ocupação efetiva. 

Adita ainda que pode conduzir, no limite, à limitação do desenvolvimento e a um 

desalinhamento relativamente aos princípios que norteiam a evolução e reforço de 

uma rede móvel. 

Por fim, a VODAFONE destaca e afirma ter reservas sobre a periodicidade da 

revisão das velocidades, que se verifica de 2 em 2 anos, uma vez que, tendo em 

conta as novas evoluções e dinâmicas de mercado, considera ser, no momento, 

desajustada e desadequada. 

A VODAFONE, referindo a necessidade de ter presente o princípio da 

proporcionalidade que subjaz à atuação da ANACOM2, defende que o presente 

SPD não se enquadra nem cumpre este princípio.  

Cita neste âmbito, i) o n.º 2 do artigo 55.º da LCE que estipula que a imposição de 

obrigações regulamentares específicas deve obedecer ao princípio da 

                                                             
2 Sublinhando que qualquer decisão a adotar será sempre a correta quando se adeque ao fim visado, seja 
indispensável e a menos gravosa possível, e quando os benefícios sejam superiores aos constrangimentos 
gerados pela mesma. 
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fundamentação plena da aplicação de obrigações regulamentares específicas, ii) o 

artigo 5.º da mesma lei que, em matéria de objetivos de regulação, prevê, nas 

alíneas c) e d) do n.° 5, que, para a concretização destes objetivos em todas as 

decisões e medidas adotadas, a ANACOM deve aplicar princípios de regulação 

objetivos, transparentes, não discriminatórios e proporcionais e iii) o Código do 

Procedimento Administrativo, que, através do seu artigo 7.º, vincula a ANACOM a 

atuar de acordo com princípio da proporcionalidade aí estipulado, devendo não só 

adotar os comportamentos adequados aos fins prosseguidos, como  as suas 

decisões que colidam com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos 

dos particulares só os poderão afetar na medida do necessário e em termos 

proporcionais aos objetivos a realizar. 

A VODAFONE subdivide ainda o princípio da proporcionalidade em três dimensões:  

“(i) subprincípio da conformidade ou adequação de meios - do qual se retira que as 

obrigações regulamentares têm de ser um veículo idóneo e adequado para a 

prossecução do fim de interesse público; 

(ii) subprincípio da exigibilidade, da necessidade ou indispensabilidade - as 

obrigações regulamentares a impor devem corresponder àquelas que sejam 

adequadas à prossecução dos fins de regulação; 

(iii) subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito - necessidade de efetuar 

um juízo de ponderação entre os custos e benefícios face aos objetivos que se 

pretende alcançar.” 

De acordo com a VODAFONE esta versão do SPD “(i) não é adequada por não 

configurar um meio idóneo e adequado para a prossecução do interesse público, 

atendendo à desadequação face à realidade e contexto empresarial do setor em 

Portugal, remetendo-se para os constrangimentos e comentários tecidos ao longo 

do documento, (ii) não é necessária porque o atual contexto comunitário e desígnios 

políticos, aliados à evolução tecnológica, investimento realizado pelos operadores 

e a procura preconizada pelos próprios Clientes, por si, correspondem a meios 

bastantes para a obtenção de resultados e evolução das velocidades e, por fim, (iii) 

não é proporcional em sentido estrito, na medida em que os objetivos que visa 
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alcançar não têm em consideração uma análise custo-benefício da qual obtenham 

resultados positivos, conforme já demonstrado.” 

b) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a confirmação explícita da NOS e da VODAFONE quanto aos 

valores das velocidades de referência que lhes são fixadas (sem prejuízo de a 

VODAFONE criticar a regra de revisão das velocidades definida e que suportou a 

velocidade agora fixada). Quanto à MEO, salienta-se o facto de a empresa referir 

que o valor que é fixado pela ANACOM não tem impacto, dado já ter efetuado 

investimentos que lhe permitem assegurar essa velocidade de referência.  

Regista-se também o contributo de diversas juntas de freguesia e de particulares. 

Algumas das juntas de freguesia expressaram o apoio e concordância com o SPD, 

enquanto outras não se pronunciam sobre o assunto, e as restantes (4 juntas de 

freguesia) reclamam dos níveis de cobertura existentes. A respeito dessas 

reclamações, releva-se que a Junta de Freguesia de São Martinho do Peso integra 

a lista de freguesias abrangidas pelas obrigações de cobertura fixadas no âmbito 

da renovação dos direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa dos 

2100 MHz, à MEO, à NOS e à VODAFONE.  

Quanto aos contributos dos particulares, regista-se que na sua maioria expressam 

insatisfação com os níveis de cobertura existentes em determinadas localidades 

e/ou freguesias, sendo apresentadas sugestões quanto a obrigações que permitam 

reforçar os níveis de cobertura proporcionados pelos operadores. 

A ANACOM, na prossecução dos seus objetivos de regulação, não deixará de tomar 

em consideração as reclamações e sugestões apresentadas, quer pelas juntas de 

freguesia, quer por particulares, partilhando das suas preocupações e 

reconhecendo a relevância das suas pretensões. Salienta-se em todo o caso que o 

presente procedimento se destina exclusivamente a rever as velocidades de 

referência que devem ser asseguradas nas freguesias onde já existem obrigações 

de cobertura impostas no quadro da atribuição de espectro na faixa de frequências 

dos 800 MHz, pelo que não é esta a sede adequada para que sejam fixadas novas 

obrigações de cobertura ou para que sejam incluídas novas freguesias na lista das 

freguesias que devem ser cobertas ao abrigo das referidas obrigações. 
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Quanto aos contributos dos prestadores, no que concerne ao suposto atraso da 

publicação do SPD que a MEO refere, releva-se que a aplicação da metodologia 

não implica uma leitura acrítica da ANACOM dos elementos que são enviados a 

esta Autoridade, pelo que, ao contrário do que o prestador afirma, a ANACOM não 

se limitou a aplicar a fórmula de cálculo definida na metodologia para confirmar os 

valores que foram remetidos.  

No caso particular da MEO, como de resto se encontra explicitado no SPD, a 

definição da velocidade de referência obrigou a um período de maior análise, tendo 

sido ponderado um conjunto de elementos que visaram permitir uma tomada de 

decisão que, por um lado, assegurasse a proteção dos consumidores e, por outro 

lado, refletisse a realidade daquela empresa, sempre em conformidade com a 

metodologia fixada para a determinação das velocidades de referência.   

Quanto à posição da VODAFONE, de que o SPD não cumpre o princípio da 

proporcionalidade, por estar desadequado face à realidade e contexto empresarial 

do sector em Portugal, por não ser necessário e por não ter em consideração uma 

análise custo-benefício, a ANACOM manifesta o seu desacordo quanto a estas 

afirmações, repudiando-as. 

Desde logo, importa relevar que a fixação e, no caso presente, a revisão das 

velocidades de referência é uma decisão indispensável porque decorre de uma 

determinação constante do Regulamento do Leilão, o qual fixou não apenas a 

obrigação em causa, mas também os princípios subjacentes à metodologia de 

fixação das velocidades de referência, que a VODAFONE aceitou expressamente 

aquando da apresentação do seu pedido de candidatura ao procedimento de 

atribuição de frequências em causa – artigo 13.º, n.º 1, alínea a) do referido 

Regulamento. Assim, nos termos do n.º 7 do artigo 34.º do Regulamento do Leilão, 

definiu-se que “O serviço de banda larga móvel a disponibilizar deve permitir uma 

velocidade de transmissão de dados que seja idêntica ao débito máximo mais 

elevado de entre aqueles associados às ofertas comerciais de banda larga móvel 

subscritas pelos clientes situados no quartil inferior dessas ofertas, os quais são 

ordenados de modo crescente em função da velocidade máxima de débito 

associada à oferta subscrita.” e que “(…) a revisão do débito máximo associado ao 

quartil referido no número anterior é realizada em cada dois anos pelo ICP-

ANACOM.” 
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Neste contexto, esclarece-se que, no âmbito da presente determinação, não está 

em causa a apreciação da metodologia subjacente à fixação e revisão das 

velocidades de referência associadas às referidas obrigações de cobertura, 

aprovada, em 21.03.2014, em conformidade com o que resulta do Regulamento do 

Leilão e após procedimento de consulta ao mercado, mas tão somente a aplicação 

da referida metodologia tendo em vista a revisão das velocidades de referência.   

Em todo o caso, relembra-se que a imposição de obrigações de cobertura ao abrigo 

do artigo 34.º do Regulamento do Leilão pretendeu assegurar o acesso aos serviços 

de banda larga móvel ao maior número possível de utilizadores, permitindo-lhes 

beneficiar de meios efetivos para aceder à Sociedade de Informação. Tais 

obrigações resultaram do reconhecimento, por parte da ANACOM, da existência de 

zonas infoexcluídas em número significativo e da relevância que o acesso a estes 

serviços tem para os consumidores e para as empresas.  

Neste contexto, a promoção do desenvolvimento da sociedade da informação é um 

elemento de ponderação crucial no quadro da regulação das comunicações, com 

um impacte significativo para os utilizadores e consumidores, estando a ANACOM 

alinhada com os objetivos da Agenda Digital no seu intuito de garantir o acesso 

generalizado e com qualidade (incluindo em termos de velocidade desse acesso) a 

todos os cidadãos. 

Importa também sublinhar que ao fixar as obrigações de cobertura – plasmadas no 

Regulamento do Leilão – a ANACOM teve subjacente a preocupação de 

salvaguardar o equilíbrio entre o interesse dos prestadores e as necessidades e 

expectativas dos cidadãos quanto à utilização dos serviços de banda larga móvel, 

estando o Regulador convicto de que estas obrigações promovem melhores 

condições de concorrência e contestabilidade no sector, fomentam o investimento 

e garantem, simultaneamente, ganhos para os consumidores em todo o espaço 

nacional, contribuindo para um desenvolvimento sustentado e coeso do país. Nota-

se aliás que, não obstante a fixação destas obrigações, continuam a existir muitas 

situações de insatisfação por parte das populações em geral e de responsáveis pelo 

poder local, as quais frequentemente são remetidas à ANACOM – que normalmente 

esta Autoridade remete aos prestadores envolvidos – e que, designadamente, 

envolvem freguesias já abrangidas por obrigações de cobertura, sendo que nos 

casos em apreço a expectativa das populações e responsáveis locais é de que haja 
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um reforço não apenas das áreas já cobertas, mas da capacidade adicional 

proporcionada pelas redes em áreas não cobertas, de forma a permitir uma 

experiência digital na sua plenitude. Por outro lado, o investimento efetuado pelos 

operadores para assegurar o cumprimento das velocidades de referência a que 

estão sujeitos também constitui um estímulo ao desenvolvimento da procura, uma 

vez que os utilizadores passam a ter a garantia de que existem infraestruturas que 

permitem assegurar as ofertas disponibilizadas. 

Também a imposição das velocidades de referência, de acordo com as ofertas de 

banda larga móvel disponibilizadas por cada empresa no âmbito da sua oferta 

comercial, em conformidade com o n.º 6 do artigo 34.º do Regulamento do Leilão e 

a metodologia para a fixação e revisão das velocidades de referência, objeto de 

decisão de 21.03.2014, pretendeu respeitar e garantir o equilíbrio dos interesses 

dos vários prestadores, determinado que “os clientes que acedam à banda larga 

móvel nas freguesias a cobrir o possam fazer com base numa velocidade de 

transmissão que, por um lado, não esteja desfasada daquela que está associada 

às ofertas disponibilizadas a nível nacional e, por outro, não constitua um encargo 

excessivo e desproporcional para cada empresa”. 

De facto, essa preocupação, aliada às disposições constantes do Regulamento do 

Leilão relativas às velocidades de referência, foi determinante para essa fixação e, 

consequentemente, para a sua revisão, levando a que essas velocidades 

espelhassem as ofertas de banda larga móvel disponibilizadas por cada um dos 

prestadores, de acordo com as suas estratégias comerciais.  

Reiterando-se que nesta sede não está em causa a determinação da metodologia 

subjacente à fixação e revisão das velocidades de referência associadas às 

obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 800 MHz, decorre do exposto 

que a ANACOM não aceita o comentário da VODAFONE de que esta metodologia 

não reflete a evolução da tecnologia e das ofertas comerciais ou pode condicionar 

o natural desenvolvimento do sector, pois ao estar definida nos moldes em que está, 

a imposição das velocidades resulta e espelha o investimento tecnológico dos 

prestadores, a respetiva política comercial e a sua estrutura de clientes. E embora 

não possa deixar de, naturalmente, refletir as escolhas efetuadas pelos clientes, 

estas estão inevitavelmente condicionadas pelas opções comerciais e técnicas que 

os prestadores disponibilizam a cada momento e em cada local. 
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Igualmente não se entende como pode o mecanismo de revisão das velocidades 

de referência estabelecido resultar em incerteza jurídica, financeira e infraestrutural, 

uma vez que a velocidade de referência resulta da informação prestada pelos 

próprios prestadores, decorrente da sua estrutura de clientes e da forma como estes 

se encontram distribuídos pelas ofertas disponibilizadas pelos próprios prestadores, 

sendo do seu conhecimento a fórmula de cálculo assim como a respetiva 

calendarização, que previamente foi definida e atempadamente comunicada. 

Em conclusão, entende-se que esta revisão, ao aplicar a metodologia de 

determinação das velocidades de referência que concretiza as obrigações de 

cobertura na forma como estas foram fixadas no Regulamento do Leilão, não pode 

deixar de ser considerada como um meio idóneo e adequado para a prossecução 

do interesse público, sendo como tal absolutamente necessária para que as 

velocidades de referência continuem a estar alinhadas com as ofertas 

disponibilizadas a nível nacional por cada prestador, constituindo uma medida 

proporcional, por ser absolutamente necessária ao fim em vista e porque, ao refletir 

a estrutura da oferta de cada prestador e da distribuição dos respetivos clientes por 

essas ofertas, a sua aplicação não constitui um encargo excessivo para cada um 

dos prestadores face ao objetivo de interesse público que se visa prosseguir em 

benefício dos cidadãos, em especial aqueles que se encontram em zonas que, de 

outra forma, não seriam cobertas ou com níveis de qualidade adequados. Nota-se 

ainda que, contrariamente ao referido pela VODAFONE, as necessidades das 

populações em termos de níveis de cobertura e de capacidade nem sempre são 

garantidas adequadamente pela dinâmica do mercado, já que continuam a existir 

muitas localidades/populações que clamam por melhores níveis de cobertura, e 

cuja satisfação não tem sido assegurada pelos prestadores de serviços de 

comunicações eletrónicas.  

Sobre a exiguidade do prazo estabelecido pela ANACOM para o cumprimento das 

obrigações de cobertura em conformidade com as velocidades de referência, 

remete-se para o entendimento incluído no ponto 3.2 do presente relatório. 
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3. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

3.1. Velocidades de referência revistas 

a) Respostas recebidas 

MEO 

Na opinião da MEO, os resultados que a ANACOM obtém com a aplicação da 

metodologia de fixação das velocidades de referência são um contrassenso e 

paradoxais, face ao que refere serem as verdadeiras diferenças entre as ofertas 

das três empresas e o que julga ser o propósito do artigo 34.º do Regulamento do 

Leilão, sendo que este contrassenso ficou ilustrado pelas diferentes velocidades de 

referência fixadas em 2016 a cada operador, em que a velocidade de referência 

fixada à MEO é cerca do décuplo e do sêxtuplo das velocidades de referência 

fixadas a NOS e à VODAFONE, respetivamente. 

Defende a MEO que, ao definir-se no presente SPD uma velocidade de referência 

para a NOS que é cerca de metade da velocidade de referência definida para a 

MEO e para a VODAFONE, continua a não se refletir as diferenças reais entre as 

ofertas dos prestadores, sendo as velocidades apenas o resultado da forma como 

estas são comunicadas por cada empresa e da forma como a ANACOM interpreta 

e aplica a metodologia de fixação das velocidades de referência.  

A MEO reitera as críticas que apresentou aquando da sua pronúncia no âmbito da 

consulta pública, de 28.05.2015, relativa à determinação das velocidades de 

referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 

800 MHz. Neste contexto, refere que não deveriam ser contabilizadas no âmbito da 

metodologia de fixação das velocidades de referência as ofertas comerciais de 

banda larga no telemóvel ou de Internet no telemóvel que não têm uma velocidade 

máxima específica associada e que, ao contrário do que acontece, não deveria ser 

a redação utilizada pelos operadores na comunicação das suas ofertas a determinar 

a velocidade de referência a fixar.  

Adita ainda que as velocidades máximas das ofertas de banda larga móvel e de 

Internet móvel não são, geralmente, um elemento distintivo das ofertas, mas uma 

mera informação imposta pela ANACOM para constar nas condições das ofertas e, 
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mais recentemente, em cumprimento do Regulamento (UE) 2015/2120 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25.11.20153 (Regulamento relativo à 

neutralidade de rede), pelo que, afirma a MEO, o resultado da metodologia aplicada 

pela ANACOM toma como referência as velocidades que correspondem aos limites 

das tecnologias. Mas, uma vez que depois, afirma a MEO, o resultado não é nem 

adequado, nem razoável ou sequer possível de obter com os DUF atuais na faixa 

dos 800 MHz e dos 900 MHz, a ANACOM procura corrigir essa situação tendo em 

conta o estado atual da tecnologia e as condições particulares que são necessárias 

para se atingir tais velocidades máximas. 

Entende a MEO que foi o que se verificou quando, em 2016, a ANACOM não impôs 

à empresa, por razões tecnológicas e de largura de banda, uma velocidade de 

referência de 150 Mbps ou de 400 Mbps, e é o que, afirma, volta a acontecer no 

SPD em análise quando, essencialmente pelas mesmas razões, é afastada a 

possibilidade de impor uma velocidade de referência de 80 Mbps. 

De acordo com a MEO não está correta a equiparação que a ANACOM faz no SPD 

entre o conceito de "velocidade máxima", que constava das condições de oferta da 

MEO em 2014, e o conceito de "estimativa da velocidade máxima" que o substituiu, 

na sequência da entrada em vigor do Regulamento relativo à neutralidade de rede. 

Na opinião da MEO, não se trata "apenas de duas designações para o mesmo 

conceito", como é referido no SPD, uma vez que as velocidades máximas que a 

MEO anunciava a 31.03.2014 (150 Mbps no 4G e 43,2 Mbps no 3G) correspondiam 

aos limites teóricos das tecnologias que tinha implementadas na sua rede, enquanto 

que as estimativas de velocidade máxima que constavam das condições da oferta 

a 31.03.2018 têm em linha de conta a definição deste conceito dada pelo BEREC 

nas suas Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net 

Neutrality Rules4. 

Quanto à velocidade de referência de 5 Mbps que resulta da lista ordenada de 

clientes enviada pela MEO a 30.05.2018, a empresa informa que o cálculo teve por 

                                                             
3 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271. 
4 Disponível em: 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/61
60-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules. 
 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1373271
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
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base a nota constante das condições de oferta que refere que "A velocidade 

máxima garantida de Download para o serviço Internet Móvel para Telemóvel é de 

5 Mbps". Salienta que o seu intuito foi o de procurar convergir a sua velocidade de 

referência para valores próximos das velocidades de referência fixadas para as 

restantes empresas em 2016, que, entende, respondem de forma mais adequada 

ao propósito da metodologia fixada em 2014, ou seja assegurar que as velocidades 

de transmissão nestas freguesias não se encontram desfasadas das que estão 

associadas às ofertas disponibilizadas a nível nacional. 

A MEO afirma que deu cumprimento às obrigações de cobertura tendo em conta a 

velocidade de referência que lhe foi fixada pela ANACOM em 2016 e sublinha que 

nunca esteve em causa qualquer espécie de desinvestimento nas freguesias 

sujeitas a obrigações de cobertura que levasse a uma diminuição da cobertura e da 

velocidade oferecida. Declara que não existe motivação económica para alterar os 

investimentos já efetuados nessas zonas, pelo que mesmo que a velocidade de 

referência da MEO fosse diminuída, tal não teria impacto nas coberturas já 

asseguradas. 

NOS 

A NOS está de acordo com a proposta da ANACOM de fixar, de acordo com a 

metodologia definida na sequência de decisões anteriores, a velocidade de 

referência para efeitos das obrigações de cobertura na faixa dos 800 MHz adstritas 

à NOS em 21,0 Mbps. 

A NOS também concorda que o conceito de velocidade de referência relevante para 

determinação do débito das obrigações de cobertura na faixa de frequências dos 

800 MHz – ou seja, o débito máximo mais elevado previsto no Regulamento do 

Leilão – corresponde ao conceito de "estimativa de velocidade máxima" previsto no 

Regulamento relativo à neutralidade de rede e densificado nas Linhas de 

Orientação relativas à implementação das regras de neutralidade de rede, tal como 

a ANACOM propõe no SPD. 

Em particular sobre os conceitos de "velocidade máxima" e "estimativa da 

velocidade máxima", a NOS notando que a ANACOM assentou a definição da 

velocidade de referência a cumprir pela MEO assumindo que o conceito de 
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"velocidade máxima" utilizado por aquela empresa em 2014 é equivalente ao 

conceito de "estimativa de velocidade máxima" que a MEO passou a usar em 2016, 

salienta que não se deve generalizar que estes conceitos são equivalentes. 

De acordo com a NOS e pelo menos no caso de alguns operadores, o conceito de 

velocidade máxima que têm vindo a divulgar pode não corresponder ao conceito de 

"estimativa de velocidade máxima" definido na sequência do Regulamento relativo 

à neutralidade de rede, devendo a ANACOM ter presente que, para alguns 

operadores, não se trata apenas de duas designações para o mesmo conceito.  

Por fim, a NOS refere que o Regulamento relativo à neutralidade de rede não 

impede que sejam divulgados parâmetros adicionais, como é o caso do indicador 

"velocidade máxima", apesar de estabelecer a necessidade de divulgação de 

indicadores específicos pelos operadores móveis, como a "estimativa da velocidade 

máxima". 

VODAFONE 

A VODAFONE confirma que o valor fixado pela ANACOM se encontra correto, uma 

vez que alcançou os mesmos resultados aquando do respetivo cálculo, mas 

entende que deve ser ponderado o impacto da revisão das velocidades de 

referência prestadas aos consumidores nas freguesias sujeitas às obrigações de 

cobertura.  

Propõe que as obrigações decorrentes do Regulamento do Leilão e das decisões 

posteriores atentem à dinâmica do mercado e às suas necessidades efetivas, 

garantindo que a capacidade instalada seja a adequada aos padrões de consumo 

verificados nas freguesias sujeitas a obrigações de cobertura, resultantes das 

ofertas comerciais existentes. Salienta ainda que o regulador dispõe dos 

instrumentos legais e habilitantes necessários para aferir o cabal cumprimento da 

proposta apresentada. 

A VODAFONE nota que existe uma disparidade entre a velocidade permitida pela 

capacidade atualmente disponibilizada, em cumprimento das decisões da 

ANACOM, e as reais necessidades dos cidadãos destas freguesias. Alega o 

operador que a evolução e reforço da rede devem resultar do nível de ocupação 

efetiva da mesma e não das velocidades de transmissão anunciadas 



 

17/26 
 

comercialmente num determinado momento, devendo esse reforço assentar na 

satisfação das necessidades efetivas dos clientes e dos seus padrões de consumo, 

não sendo, refere, financeiramente eficiente dimensionar de forma uniforme toda a 

rede em função da capacidade necessária para servir as áreas de maior tráfego. 

Afirma a VODAFONE que o planeamento da rede nas 160 freguesias sujeitas a 

obrigações de cobertura resulta das obrigações regulatórias, com base em 

metodologias desajustadas e não na procura do mercado, e que, por conseguinte, 

não reflete os seus objetivos de dimensionamento e desenho da sua rede móvel a 

nível nacional. A este propósito presta informação sobre o nível de utilização que 

existiria, em termos de ocupação das células e das estações de LTE, caso as 

velocidades de acesso a dados dos clientes das freguesias abrangidas pelas 

obrigações de cobertura estivessem dimensionadas para uma velocidade de 

43,2 Mbps. 

b) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista o referido pela MEO sobre nunca ter estado em causa o 

desinvestimento nas freguesias sujeitas a obrigações de cobertura que levasse a 

uma diminuição da cobertura e da velocidade oferecida. Regista também o referido 

a respeito da velocidade de 5 Mbps que resulta da lista remetida pela empresa, 

designadamente o seu alegado intuito de convergir a sua velocidade de referência 

para valores próximos das velocidades de referência fixadas para as restantes 

empresas em 2016.  

Todavia, a ANACOM não pode deixar de estranhar o referido pela MEO, porquanto 

as velocidades devem refletir as ofertas e a distribuição dos clientes pelas ofertas 

de cada prestador – tal como a metodologia determina e que de todos é 

amplamente conhecido – e não uma, eventual, expectativa que a empresa pudesse 

ter do que seria a velocidade de referência dos restantes prestadores. 

A metodologia para a fixação e revisão das velocidades de referência, de 

21.03.2014, estabeleceu que «(…) devem ser consideradas, para efeitos da fixação 

e da revisão das velocidades de referência, todas as ofertas comerciais de banda 

larga móvel subscritas nas datas de referência e que se encontrem associadas a 

débitos máximos superiores a 256 Kbps, independentemente do eventual caráter 
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promocional, do segmento de mercado a que se dirigem, da forma de 

comercialização, da marca comercial ao abrigo da qual são comercializadas e de 

estarem ou não disponíveis para novas subscrições (…)».  

Ora, aplicando-se esta regra da mesma forma à MEO, à NOS e à VODAFONE, que, 

pela sua natureza, reflete as ofertas de banda larga de cada prestador, a diferença 

entre as velocidades de referência das várias empresas a que a MEO alude, que 

se verificou de forma mais evidente em 2016, não pode ser atribuída a uma questão 

de interpretação da metodologia, mas antes à interpretação que a MEO faz dos 

conceitos de “velocidade máxima” ou no presente de “estimativa de velocidade 

máxima”, como está amplamente explicado no SPD, às especificidades da política 

comercial de cada empresa e à sua base e perfil de clientes.  

Importa salientar que, tal como a ANACOM antecipou no Relatório dos 

procedimentos de audiência prévia e de consulta pública relativo ao sentido 

provável de decisão relativo à determinação das velocidades de referência 

associadas às obrigações de cobertura na faixa de frequência dos 800 MHz5, a 

disparidade de velocidades de referência entre as 3 empresas reduziu.  

Sobre a contabilização das ofertas comerciais de banda larga no telemóvel ou de 

Internet no telemóvel referida pela MEO, a ANACOM reitera o seu entendimento de 

que devem ser consideradas todas as ofertas de banda larga móvel, em 

conformidade com o que se encontra definido na metodologia de fixação e revisão 

das velocidades de referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de 

frequências dos 800 MHz, e que se encontra amplamente explanado no relatório 

dos procedimentos de consulta relativos a essa decisão6, bem como na decisão de 

03.03.2016 e respetivo relatório relativo à fixação da velocidade de referência7, 

assim como no SPD relativo ao presente procedimento de consulta, para o qual se 

remete. 

                                                             
5 Onde se referiu o seguinte: “não obstante os diferentes valores de velocidade de referência obtidos por 
operador após a aplicação da metodologia fixada, é expectável que os operadores procurem cumprir as 
obrigações de cobertura a que estão sujeitos através de investimentos numa mesma tecnologia (LTE), o que 
poderá levar a que, no futuro, as velocidades das ofertas de banda larga móvel nas freguesias em causa 
possam não ser tão díspares como as que parecem resultar das velocidades de referência agora fixadas.” 
Relatório disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380320. 
6 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=354295. 
7 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380320. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380320
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=354295
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380320
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A inclusão destas ofertas constitui um garante de que não são introduzidas 

distorções na listagem das ofertas consideradas e de que a velocidade de 

referência definida está efetivamente relacionada com as ofertas disponibilizadas 

pelo operador e com as velocidades de transmissão que lhes estão associadas. 

Como se constata pela própria listagem das ofertas disponibilizadas pela MEO, o 

número de clientes abrangidos por essas ofertas é muito elevado, pelo que a sua 

desconsideração iria distorcer as listagens das ofertas e implicaria que a velocidade 

de referência definida deixasse de estar, efetivamente, relacionada com as ofertas 

disponibilizadas pelo operador e com as velocidades de transmissão que lhes estão 

associadas.  

Não há assim qualquer contrassenso na aplicação da metodologia, 

designadamente que obrigue a correções na sua aplicação. Neste contexto, importa 

também sublinhar que a correção a que a MEO alude, de não serem consideradas 

as velocidades de 80 Mbps, 150 Mbps e 400 Mbps, prende-se, exclusivamente, 

com o facto de as velocidades de referência deverem ser alcançáveis com o 

espectro a que estão associadas e com o respetivo estádio de desenvolvimento 

tecnológico, para que o valor fixado seja adequado e proporcional, sendo que o 

contrário é que seria injustificado e um verdadeiro contrassenso.   

Quanto à questão referida pela MEO e pela NOS sobre os conceitos de “velocidade 

máxima” e de “estimativa da velocidade máxima” poderem não ser coincidentes, 

não pode deixar de se relevar que a MEO refere que as estimativas de velocidade 

máxima que constavam das condições da oferta a 31.03.2018 têm em linha de 

conta as regras relativas à neutralidade da rede e que a NOS refere concordar que 

para efeitos da fixação da velocidade de referência seja considerado o conceito de 

“estimativa da velocidade máxima” também conforme as mesmas regras. Nesta 

conformidade, considera-se que este conceito deve ser utilizado para efeitos da 

aplicação da metodologia de revisão das velocidades de referência. 

Quanto ao proposto pela VODAFONE em relação às decisões associadas às 

obrigações que decorrem do Regulamento do Leilão, remete-se para o 

entendimento da ANACOM relativo ao ponto anterior, no qual  já se explicitou que 

a metodologia de fixação e de revisão das velocidades de referência decorre das 

obrigações impostas no referido Leilão, as quais se encontram especificadas no 

respetivo Regulamento, que igualmente define os princípios que devem estar 
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subjacentes à sua determinação, e as demais decisões relativas à fixação e agora 

revisão das velocidades de referências não podem deixar de aplicar essa 

metodologia. 

Acresce que as decisões em causa, em linha com o especificado no Regulamento 

do Leilão, têm como objetivo fixar velocidades de referência que atentem à evolução 

do mercado, traduzindo a evolução das ofertas de cada prestador e a adesão dos 

clientes a essas ofertas. Neste contexto, discorda-se das críticas da VODAFONE 

de que a fixação das velocidades não acompanha os desenvolvimentos do mercado 

e a sua dinâmica. Aliás, a sua revisão a cada dois anos pretende precisamente 

garantir que existe um alinhamento entre essas velocidades e as ofertas dos 

prestadores. Contrariamente ao alegado pela VODAFONE existe um objetivo 

evidente e transparente de alinhamento com a procura do mercado pelas ofertas 

de banda larga.  

Neste contexto, importa relevar que o que se procurou garantir, com as obrigações 

de cobertura fixadas no Regulamento do Leilão e com a metodologia que foi fixada 

na sua sequência, foi que nas freguesias abrangidas por essas obrigações, as quais 

se encontravam tendencialmente sem banda larga, a respetiva população pudesse 

ter acesso a um serviço de banda larga em termos equivalentes aos proporcionados 

pelo prestador em causa aos restantes clientes. Note-se aliás que, por uma questão 

de proporcionalidade e reconhecendo-se que naturalmente estariam em causa 

freguesias onde a procura poderia não ser muito elevada – o contrário é que seria 

estranho, uma vez que em muitos casos estavam em causa áreas rurais ou remotas 

onde os operadores não investiram em rede móvel, razão pela qual foi necessário 

fixar as referidas obrigações – não se procurou um alinhamento com o nível médio 

das ofertas de cada prestador, mas antes que as velocidades a disponibilizar 

(relembrando-se que para o respetivo cumprimento é apenas necessário que seja 

coberto, pelo menos, a sede da respetiva junta de freguesia) correspondessem 

apenas à dos clientes situados no quartil inferior dessas ofertas. E no caso da 

VODAFONE a velocidade que corresponde a esse posicionamento corresponde a 

43,2 Mbps, como de resto é reconhecido pela empresa. 

Assim, entendendo-se que as populações das freguesias referidas têm direito a um 

serviço de banda larga móvel nos termos referidos, discorda-se em absoluto das 

críticas da VODAFONE e das suas propostas no sentido de condicionar as 
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obrigações ao que considera serem as reais necessidades dos cidadãos destas 

freguesias. Aliás, conforme já referido, importa salientar que, por um lado, nem 

sempre as necessidades das populações são garantidas adequadamente pela 

dinâmica do mercado, aspecto que justifica a existência de obrigações de cobertura, 

e por outro lado, o desenvolvimento da procura também beneficia dos investimentos 

efetuados pelos operadores para assegurar o cumprimento das obrigações de 

cobertura, já que os utilizadores passam a ter a garantia de que existem 

infraestruturas que permitem assegurar as ofertas disponibilizadas. 

3.2. Prazo para o cumprimento das obrigações 

a) Respostas recebidas 

NOS 

A NOS considera que, atendendo às operações necessárias para implementar a 

nova velocidade, ao tipo de localização geográfica das freguesias e à experiência 

adquirida em 2016, o prazo estabelecido pela ANACOM no SPD é inexequível e 

irrealista, devendo ser concedido um prazo, no mínimo, de 12 meses para 

cumprimento das obrigações de acordo com as velocidades revistas. 

Defende o operador que nunca poderá ser fixado um prazo inferior ao fixado no 

Regulamento do Leilão para o cumprimento inicial das obrigações: 6 meses e 12 

meses para assegurar o cumprimento de 50% e 100%, respetivamente, das 160 

freguesias cuja cobertura cabe a cada operador. 

A NOS antecipa a necessidade de instalar novos sites móveis para garantir o 

integral cumprimento das obrigações de cobertura de acordo com a velocidade 

revista. 

A NOS, que apresenta informação com algum detalhe sobre as várias fases 

relativas à instalação e operacionalização de um novo site móvel, explica que se 

trata de um processo que inclui várias etapas, sendo moroso, mesmo em "casos 

normais", e envolve diferentes entidades, públicas e privadas, sendo que a duração 

e o sucesso do processo não dependem diretamente do operador. 
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A NOS não aceita ainda o argumento de que a revisão das velocidades era 

antecipável desde 2018, na medida em que não podem ser ignorados os 

correspondentes procedimentos administrativos que devem ser seguidos nos 

termos previstos no Código de Procedimento Administrativo. 

Conclui a NOS sublinhando que “(…) estão em causa investimentos avultados, (…), 

que se impõem para cumprimento de obrigações regulatórias e não derivam de 

opções meramente comerciais, pelo que apenas faz sentido avançar para 

concretização de tais investimentos quando são conhecidos os termos concretos, 

exatos e definitivos das obrigações em causa.” 

Por último, a NOS afirma a sua disponibilidade para, em reunião presencial com a 

ANACOM, esclarecer qualquer dúvida ou prestar informações adicionais sobre o 

processo de instalação das estações de radiocomunicações e respetivas 

infraestruturas de suporte. 

VODAFONE 

A VODAFONE expressa sérias reservas e considera manifestamente insuficiente o 

prazo de 3 meses concedido pela ANACOM para os operadores cumprirem as 

obrigações de cobertura com as velocidades revistas, uma vez que terá de proceder 

a ajustes e até mesmo à construção/instalação de novos sites, para além de tentar 

evitar a implementação de soluções técnicas disruptivas face aos serviços 

atualmente disponibilizados. 

Neste contexto, a VODAFONE propõe que a ANACOM fixe um prazo máximo de 

18 meses aplicável às estações novas e de 6 meses para estações que carecem 

de instalação de equipamentos de tecnologia LTE – prestando informação sobre o 

número de estações que se encontra em cada uma das situações –, devendo os 

prazos ser contados após a notificação da decisão final. 

Indica, neste âmbito, a necessidade de, no caso das localizações em que será 

necessário construir novos sites, desenvolver um conjunto de procedimentos 

demorados (celebrar contratos com os fornecedores e de arrendamento com os 

proprietários dos espaços aptos à instalação dos novos sites, e ainda solicitar 

autorizações e licenciamentos junto dos municípios e das entidades de 

fornecimento de energia elétrica, que é um processo particular por se tratar de 
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fornecimento de energia em média tensão), os quais dependem da atuação de 

terceiros e relativamente aos quais não tem, sublinha, a possibilidade e legitimidade 

de exercer qualquer tipo de poder. 

A VODAFONE considera que não existem motivos para a ANACOM conceder 

apenas 3 meses para implementação das novas velocidades, quando, recorda, 

concedeu o prazo de 1 ano para os operadores cumprirem as obrigações de 

cobertura inicialmente impostas. 

Aludindo ao texto do SPD, em que se refere que “(...) é do conhecimento das 

empresas que os valores das velocidades de referência são revistos a cada dois 

anos, pelo que era antecipável a necessidade de efetuar preparativos com vista a 

essa atualização” e que “(...) foram as próprias empresas que, em maio de 2018, 

transmitiram à ANACOM a informação relativa às ofertas respetivas (...) e indicaram 

a velocidade que resultava da aplicação da metodologia subjacente à fixação e 

revisão das velocidades de referência, sendo que é essa mesma velocidade que 

presentemente está a ser fixada como velocidade de referência.", a VODAFONE 

indica que as conclusões obtidas não tinham, do ponto de vista das regras do direito 

administrativo em vigor no ordenamento jurídico português, qualquer valor jurídico 

nem tão pouco vinculavam os operadores, apesar de os cálculos e valores obtidos 

terem sido efetuados à luz do previsto na decisão referente à metodologia. 

Lembra a VODAFONE que, aquando do procedimento de fixação da primeira 

velocidade de referência em 2016, a MEO submeteu dados que apontavam para 

uma velocidade diferente da que veio a ser determinada a este operador e que 

também agora, pela leitura que a VODAFONE faz do SPD, este operador terá 

novamente submetido informação que indicava uma velocidade de referência 

significativamente inferior (5 Mbps) à que o Regulador propõe estipular (43,2 Mbps), 

decorrente do recurso da Autoridade a informação publicamente disponibilizada por 

este operador e a qual é externa ao pedido de informação respondido a 1 de junho 

de 2018 para o efeito da fixação de velocidades de referência. 

Constata assim a VODAFONE que “apenas mediante o exercício de um ato 

administrativo por parte do Regulador, in casu apenas aquando da adoção, por 

parte do Conselho de Administração da ANACOM e após a respetiva notificação 

aos operadores, de uma decisão nesta matéria, é que os operadores se encontram 
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vinculados às obrigações constantes da mesma e confirmam quais as velocidades 

de referência a assegurar.” 

Acrescenta a VODAFONE que, ainda que se planeiem as ações a desenvolver, os 

operadores têm que saber qual a velocidade de referência que deverão 

efetivamente assegurar, antes de solicitar licenciamentos ou outras autorizações 

camarárias, adquirir infraestrutura, obter o fornecimento energético ou mesmo 

iniciar o planeamento das redes.  

Por fim, a VODAFONE nota que o incremento de 500% proposto no SPD (de 

7,2 Mbps para 43,2 Mbps), espelha a expressividade da magnitude da diferença 

entre estas velocidades e, como tal, a necessidade de dotar os operadores do 

tempo necessário para adaptarem a rede às velocidades que venham a ser 

estabelecidas em decisão final. 

b) Entendimento da ANACOM 

Sobre o tema em questão e em particular quanto à proposta da NOS, de que deverá 

ser concedido um prazo, no mínimo, de 12 meses para cumprimento das 

obrigações de acordo com as velocidades revistas, referindo que nunca poderá ser 

fixado um prazo inferior ao fixado no Regulamento do Leilão para o cumprimento 

inicial das obrigações, a ANACOM entende dever relembrar que esse prazo foi 

estabelecido para um processo que iria ser iniciado, ao contrário do presente SPD, 

que se refere a uma revisão das velocidades de referência já implementadas e   que 

não envolve alterações em todos os sites e, ainda menos, a instalação da sua 

totalidade. 

No mesmo sentido, também se entende excessivo o prazo de 18 meses proposto 

pela VODAFONE para a instalação de estações novas face ao prazo de 12 meses 

que foi estabelecido no Regulamento do Leilão para o cumprimento inicial das 

obrigações de cobertura na totalidade das 160 freguesias, o qual, como a ANACOM 

constatou, foi cumprido pelas 3 empresas. 

O facto de algumas estações já estarem a disponibilizar as velocidades de 

referência previstas no atual SPD, assim como o facto de, noutros casos, se tratar 

apenas da instalação de tecnologia em estações já existentes, também demonstra 

que não se justifica a necessidade de estabelecer um calendário mais dilatado do 



 

25/26 
 

que o que foi definido no Regulamento do Leilão para o cumprimento das 

obrigações em questão. 

Não obstante, tendo em conta as preocupações manifestadas pelos prestadores, a 

informação transmitida sobre as ações a desenvolver e respetivos prazos  e 

reconhecendo-se que a instalação de novas estações, sendo necessária, pode 

influenciar o cumprimento dos prazos, a ANACOM entende que, com vista a garantir 

as condições necessárias para realizar com sucesso a atualização das velocidades 

de referência ora fixadas, devem as mesmas ser asseguradas em 50% das 

freguesias no prazo máximo de 6 meses e em 100% das freguesias no prazo 

máximo de 9 meses. 

Para o efeito, a NOS e a VODAFONE devem, no prazo de 20 dias úteis a contar do 

termo do prazo de 6 meses, submeter a esta Autoridade a informação constante do 

Anexo 3 da decisão final sobre metodologia para a fixação e revisão das 

velocidades de referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de 

frequências dos 800 MHz, aprovada em 21.03.20148, em relação aos 50% de 

freguesias que deverão estar cobertas com as velocidade de referência agora 

fixadas. Este reporte não prejudica a obrigação já fixada na mesma decisão relativa 

ao envio de informação por referência ao termo do prazo total (neste caso o prazo 

de 9 meses). 

3.3. Outros Assuntos 

a) Respostas recebidas 

NOS 

A NOS propõe que a ANACOM emita, como fez em janeiro de 2017, uma 

declaração relativa à instalação de infraestruturas nas freguesias tendencialmente 

sem cobertura de banda larga móvel no âmbito do cumprimento das obrigações de 

cobertura, que possa ser utilizada nos contactos com as entidades competentes. 

                                                             
8 Decisão disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253
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b) Entendimento da ANACOM 

Atento o princípio da colaboração com os particulares, plasmado no artigo 11.º do 

Código do Procedimento Administrativo, e ponderada a utilidade da emissão do 

documento em causa para facilitação dos procedimentos de instalação de 

infraestruturas, a ANACOM acolhe a proposta da NOS dada a relevância do objetivo 

em causa, pelo que, à semelhança da iniciativa adotada em 2017, remeterá, 

posteriormente, à MEO, à NOS e à VODAFONE um documento com natureza 

meramente declarativa relativo ao cumprimento das obrigações de cobertura ora 

em questão. 

Adicionalmente e também à luz do que foi feito em 2017, a ANACOM remeterá à 

ANAFRE, às freguesias abrangidas pelas obrigações de cobertura e aos respetivos 

municípios, uma comunicação relativa à decisão de revisão das velocidades de 

referência e os respetivos prazos que impendem sobre os prestadores, solicitando 

a sua colaboração na sensibilização para a situação em causa.  

4. Conclusão 

Decorre dos contributos apresentados que a ANACOM reconhece a necessidade de 

introduzir alterações na decisão final face ao constante no SPD, no que respeita ao prazo 

para a NOS e a VODAFONE assegurarem o cumprimento das novas velocidades de 

referência, bem como à informação que mesmas deverão transmitir à ANACOM sobre o 

cumprimento desse prazo. 


	1. INTRODUÇÃO
	2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE
	3. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE
	3.1. Velocidades de referência revistas
	3.2. Prazo para o cumprimento das obrigações
	3.3. Outros Assuntos

	4. Conclusão

