
 

Relatório da 

Consulta Pública sobre a 

disponibilização de espectro na faixa de frequências dos 700 MHz 

(e outras faixas relevantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão Pública 

 

 

  



 

2 

Índice 

1 Resultados da consulta pública ...................................................................................... 3 

2 Síntese dos contributos .................................................................................................. 5 

3 Esclarecimentos............................................................................................................. 8 

ANEXO ............................................................................................................................... 14 

Resumo dos contributos de natureza genérica ................................................................... 14 

Resumo dos contributos sobre as questões identificadas na consulta ................................ 19 

 

  



 

3 

1 Resultados da consulta pública 

Em 7 de março de 2018, a ANACOM lançou uma consulta pública sobre a disponibilização 

de espectro na faixa de frequências dos 700 MHz e noutras faixas relevantes: 450 MHz, 

900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz e 26 GHz. 

Esta consulta visou recolher a posição dos diversos intervenientes no mercado (fabricantes, 

operadores, entidades privadas e públicas, utilizadores e outros) sobre a disponibilização 

deste espectro, a qual será considerada e ponderada numa posterior adoção de decisões da 

ANACOM sobre a matéria, incluindo no que se refere à definição do procedimento e 

condições de atribuição do espectro, bem como das respetivas condições de utilização. 

O prazo para a pronúncia dos interessados inicialmente fixado em 30 dias úteis, foi 

posteriormente prorrogado até 7 de maio de 2018. 

Foram recebidos 30 contributos das seguintes entidades: 

 Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC); 

 Associação Portuguesa dos Industriais da Engenharia Energética (APIEE); 

 Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR); 

 Bragalux, Montagens Eléctricas, S. A. (Bragalux); 

 Broadband Portugal BBP, Unipessoal, Lda. (BBP); 

 Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC); 

 Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos (CM Figueiró dos Vinhos); 

 Câmara Municipal de Pedrógão Grande (CM Pedrógão Grande); 

 Centro tecnológico da indústria de moldes, ferramentas especiais e plásticos 

(Centimfe); 

 Centro para a Excelência e Inovação da Indústria Automóvel (CEiiA); 

 EDP Distribuição de Energia, S. A. (EDPD); 

 EMEA Satellite Operators Association (ESOA); 

 Ericsson Telecomunicações, Lda. (Ericsson); 

 Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA); 

 EURICO FERREIRA, S. A. (Eurico Ferreira); 

 European Utilities Telecom Council (EUTC); 

 Facebook, Inc. (Facebook); 

 Huawei Tech. Portugal - Tecnologias de Informação, Lda. (Huawei); 

 Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP); 
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 Joint Radio Company (JRC); 

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

 NOS Comunicações, S. A. (NOS); 

 NOWO Communications, S. A. e ONITELECOM – INFOCOMUNICAÇÕES S. A. 

(NOWO e ONI); 

 Ordem dos Engenheiros (OE); 

 Painhas, S. A. (Painhas); 

 REDE - Empresas de Energia, ACE (REDE); 

 SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, veiculado o contributo da 

Administração Regional de Saúde do Alentejo (SPMS); 

 Thuraya Telecommunications Company (Thuraya); 

 Visabeira – Infraestruturas, Lda. (Visabeira); 

 VODAFONE PORTUGAL - Comunicações Pessoais, S. A. (VODAFONE). 

Figura 1: Classificação dos contributos 

 

A ANACOM regista com agrado o carácter positivo e construtivo das diferentes pronúncias, 

que revelaram um interesse significativo sobre a mesma. 

O presente relatório contém uma síntese dos contributos recebidos, com um resumo mais 

desenvolvido em Anexo, bem como os esclarecimentos que se julgaram pertinentes em 

algumas situações. 
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As versões integrais (e não confidenciais) dos contributos recebidos são disponibilizadas no 

sítio da ANACOM na Internet juntamente com o presente relatório. 

Note-se que, apesar de os contributos da CCILC, do Centimfe e da Huawei terem sido 

remetidos após o termo da consulta e da empresa Thuraya ter optado por não disponibilizar 

a versão portuguesa do seu contributo, a ANACOM não deixou de os considerar, razão pela 

qual os mesmos também são disponibilizados no seu sítio. 

 

2 Síntese dos contributos 

 

Questão 1 (700 MHz – core) 

Verifica-se um interesse generalizado na disponibilização de blocos de 2x10 MHz da faixa 

core dos 700 MHz para SCET, pese embora várias entidades defendem que o processo 

de atribuição deste espectro só deve ocorrer em 2020 ou posteriormente, tendo sido 

sinalizadas em particular algumas dúvidas sobre a data de migração da TDT1 e a 

atempada disponibilização de equipamentos e/ou implementação de um ecossistema 5G 

suficientemente estável. 

Questão 2 (700 MHz – duplex gap e faixas de guarda) 

Nota-se a falta de consenso em torno da utilização deste espectro, havendo posições a 

favor da sua atribuição para SDL2 ou para M2M3 e IoT4 ou, em sentido oposto, da sua não 

atribuição, atento o alegado risco de interferências. 

Ainda assim e caso estas frequências sejam designadas para SCET5 (nomeadamente 

SDL), verifica-se uma ligeira tendência para a atribuição em conjunto com a faixa core dos 

700 MHz (Ericsson, NOWO e ONI), em blocos de 5 MHz e com a imposição de faixas de 

guarda (VODAFONE), destacando-se, em sentido oposto, a posição da NOS, que defende 

a dissociação da atribuição dos 700 MHz, e a posição da MEO, que entende que a 

                                                
1 TDT- Televisão Digital Terrestre 
2 SDL- Supplemental Downlink. 
3 M2M- comunicações máquina a máquina. 
4 IoT- Internet of Things. 
5 SCET - Serviços de Comunicações Eletrónicas Terrestres 
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disponibilização do duplex gap deve ser associada à penetração relevante de 

equipamentos terminais (após 2025). 

Questões 3 e 4 (1500 MHz) 

Esta faixa suscita um interesse moderado para SCET, na medida em que ainda não se 

sabe quando irão estar disponíveis equipamentos de rede e terminais. Essa incerteza, 

associada a outras razões invocadas nos contributos recebidos, apontam no sentido de se 

aguardar por uma maior consolidação do ecossistema. 

Neste contexto, não é, de um modo geral, reconhecida a relevância de uma atribuição 

conjunta com a faixa dos 700 MHz. 

Em todo o caso, a VODAFONE defende que se deverá conceder ao mercado a 

oportunidade de valorização da faixa dos 1500 MHz (1427-1518 MHz) no âmbito do futuro 

processo de atribuição tendo em vista a implementação do 5G. 

Regista-se ainda uma certa preferência pela atribuição simultânea de toda a faixa dos 

1500 MHz (i.e., 1427-1518 MHz). 

Quanto à dimensão aconselhável para os blocos, regista-se que apenas duas entidades 

apresentaram a sua opinião. Não obstante, parece haver alguma convergência em torno 

de uma solução que garanta que cada detentor de espectro na faixa dos 1500 MHz 

(1427-1518 MHz) consiga um mínimo na ordem dos 20 MHz. 

Questão 5 (900 MHz, 1800 MHz e 2,6 GHz) 

Estas faixas, remanescentes do Leilão Multifaixa, suscitam um interesse generalizado do 

mercado, dado que se encontram enquadradas, pela Comissão Europeia, para a 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres. 

Questão 6 (2,1 GHz) 

Os contributos dos interessados demonstram um desinteresse generalizado pela 

disponibilização da faixa dos 2,1 GHz (TDD6), apesar de a mesma também se encontrar 

enquadrada, pela Comissão Europeia, para a prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres. 

                                                
6 TDD- Time Division Duplex 
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Questão 7 (450 MHz) 

Regista-se que a EDP Distribuição reiterou o interesse na disponibilização desta faixa para 

uso privativo (com o apoio de duas autarquias e entidades ligadas ao sector elétrico e às 

utilities) e que não surgiram manifestações expressas e concretas em prol da 

disponibilização desta faixa para SCET, nem tão pouco de outras utilities, visando a 

instalação de sistemas de uso privativo. 

Questão 8 (3,6 GHz) 

Esta faixa, que foi sinalizada como pioneira para a introdução do 5G, suscitou especial 

interesse do mercado, sendo, inclusivamente, sublinhada a importância de a mesma ser 

atribuída a breve trecho, assim que sejam endereçadas as questões de concorrência 

decorrentes da escassez de espectro, da atual situação de utilização desta faixa e da falta 

de equipamentos CPE7 e terminais móveis. 

De acordo com os contributos recebidos, a quantidade de espectro adequada à exploração 

comercial da faixa dos 3,6 GHz poderá variar entre 40 e 100 MHz. 

Questão 9 (26 GHz) 

A ANACOM regista o interesse substancial do mercado nesta faixa de frequências na 

perspetiva de implementação futura do 5G. Contudo, ficou patente alguma divergência 

quanto aos contornos da sua atribuição. 

A ANACOM nota que os diferentes argumentos invocados pelas entidades estão alinhados 

com a sua análise, na medida em que, atualmente, o processo de harmonização (em 

particular no que toca à normalização/disponibilização de equipamentos e à definição de 

regras de utilização do espectro comuns a nível europeu, atendendo aos resultados das 

discussões no seio da WRC-19) parece ainda relativamente incipiente face à evolução, 

entretanto já registada na faixa dos 700 MHz. 

Quanto à quantidade de espectro adequada à exploração comercial da faixa dos 26 GHz, 

os contributos evidenciam que o tema ainda está em discussão. Os valores referidos são, 

por isso, indicativos e situam-se, essencialmente, entre 400 MHz e 1 GHz por operador. 

                                                
7 CPE- Customer Premises Equipment 
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Quanto à dimensão dos blocos, os contributos convergem para blocos de 100 MHz ou 

múltiplos deste valor. 

Questão 10 (Questões transversais às faixas de frequência) 

A ANACOM regista que a grande maioria das entidades tende para um procedimento de 

atribuição aberto e competitivo, designadamente através de um leilão. 

Na generalidade, a maioria dos interessados parece pretender um único processo de 

atribuição simultânea da faixa core dos 700 MHz com outras faixas consideradas 

relevantes, ainda que a utilização de parte deste espectro possa ser diferida no tempo por 

força das condicionantes dos respetivos ecossistemas. 

Verificam-se também algumas preocupações relacionadas com as condições de atribuição 

e utilização do espectro, abrangendo, entre outros aspetos, a necessidade de contiguidade 

de blocos, o nível e evolução das taxas de utilização das frequências, a duração dos 

direitos de utilização, as obrigações de cobertura, a partilha de infraestruturas e as 

condições de comércio secundário, matérias que serão naturalmente objeto de cuidada 

ponderação no desenvolvimento do processo. 

É possível também notar a diversidade de propostas sobre a aplicação de limitações à 

aquisição de espectro e sobre a dimensão dos blocos a disponibilizar, à promoção de 

medidas destinadas aos novos entrantes, aspetos que também serão analisados no 

âmbito da definição do processo de atribuição das faixas ora em questão. 

 

3 Esclarecimentos  

 

Questão 1 (700 MHz – core) 

Em relação às questões levantadas pela IP, nomeadamente sobre a consignação da faixa 

dos 900 MHz (876–880 MHz / 921–925 MHz) para GSM-R e a sua utilização para FRMCS8, 

a ANACOM realça que se trata de matéria que extravasa o âmbito do presente 

procedimento de consulta, sendo que esta possibilidade está ainda em análise, em 

                                                
8 FRMCS- Future Railways Mobile Communications System. 
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particular no que respeita à harmonização internacional, não havendo, por agora, uma 

posição consolidada sobre o tema. 

Sobre a leitura que a NOS faz do n.º 1 do artigo 1.º da Decisão (UE) 2017/899 no sentido 

de não obrigar à atribuição da faixa na data nela indicada, a partir da qual elabora o seu 

contributo genérico para esta faixa de frequências, faz-se notar que a tradução para 

português da citada norma não está alinhada com a versão em que o texto foi negociado, 

i.e. a versão inglesa, de acordo com a qual “By 30 June 2020, Member States shall allow 

the use of the 694-790 MHz (‘700 MHz’) frequency band for terrestrial systems capable of 

providing wireless broadband electronic communications services only under harmonised 

technical conditions established by the Commission pursuant to Article 4 of Decision 

No 676/2002/EC.” (sublinhado nosso), razão pela qual foi solicitada a sua retificação, 

tendo sido publicada a 20 de julho de 20189. 

Sem prejuízo, importa salientar que a leitura conjugada dos considerandos da referida 

decisão com as restantes disposições da mesma, deixa claro que o mandato conferido 

aos Estados-Membros visa permitir a utilização da faixa de frequências dos 700 MHz até 

30 de junho de 2020, não se cingindo apenas à libertação da faixa. Veja-se a este 

propósito, designadamente o que se estabelece na parte final do 2.º parágrafo do n.º 1 e 

no n.º 2 do artigo 1.º e no artigo 2.º. 

Relativamente às observações do EMGFA, a ANACOM não pode deixar de assinalar que 

[IIC]            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                                                
9 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.184.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2018:184:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.184.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2018:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.184.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2018:184:TOC
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           [FIC]. 

Quanto ao FRMCS, clarifica-se que a CEPT10 encontra-se a analisar alternativas de 

espectro para este tipo de redes (para além do espectro designado para GSM-R), as quais 

não envolvem a faixa de frequências dos 700 MHz11. Neste contexto, releva-se que a 

CEPT está também a estudar a eventual12 operação de aplicações “Urban Rail” baseados 

em CBTC (Communication Based Train Control), incluindo LTE-V2X13, na faixa (5 875-

5 905 MHz) designada para operação de ITS14, e que o Comité de Espectro Radioelétrico 

(RSC) encontra-se a preparar um outro mandato para a CEPT15 visando o estudo da 

introdução de sistemas FRMCS, sendo que, de momento, as discussões envolvem as 

faixas de frequência dos 900 MHz e dos 1900-1920 MHz. 

Em relação ao comentário da MEO sobre as respostas da ANACOM ao questionário do 

RSPG (“PT-RSPG17-043_4th_questionnaire_700MHz.pdf16”), nomeadamente quanto às 

suas reservas à resposta à Q3 sobre o compromisso do regulador no cumprimento das 

metas definidas na Decisão (UE) 2017/899, importa referir que tal declaração reflete a 

intenção da ANACOM de fazer avançar o processo de atribuição do espectro cumprindo a 

meta estabelecida nesta decisão, i.e., 30 de junho de 202017, tal como decorre do roteiro 

nacional de libertação da faixa dos 700 MHz, recentemente publicado pela ANACOM18, 

segundo o qual a libertação da faixa deverá ter início no último trimestre de 2019 e terminar 

até maio de 2020. 

Questão 2 (700 MHz – duplex gap e faixas de guarda) 

Em relação às preocupações levantadas pela NOS e pela VODAFONE sobre as situações 

de interferência provocadas por Produtos de Intermodulação (PIM), a ANACOM nota não 

                                                
10 Conférence Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications. 
11 Disponível em: https://cept.org/Documents/wg-se/41238/se-18-048_ls-to-wgse-on-rmr-at-900-and-1900-mhz. 
12 Disponível em http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48026. 
13 LTE-V2X: aplicações Vehicle to Everything baseada na tecnologia LTE. 
14 ITS: Intelligent Transport Systems. 
15 Disponível em: https://circabc.europa.eu/sd/a/ce55cb85-1cdb-46b2-937a-569ca7d6d96f/RSCOM18-5-

FRMCS%20Mandate%20to%20CEPT.pdf. 
16 Disponível em http://rspg-spectrum.eu/2017/02/responses-to-the-questionnaire-on-cross-border-coordination-

regarding-700-mhz/. 
17 Número 1 do artigo 1º da Decisão (UE) 2017/899: “By 30 June 2020, Member States shall allow the use of the 

694-790 MHz (‘700 MHz’) frequency band for terrestrial systems capable of providing wireless broadband 
electronic communications services only under harmonised technical conditions established by the Commission 
pursuant to Article 4 of Decision No 676/2002/EC.”. 
18 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1455674. 

https://cept.org/Documents/wg-se/41238/se-18-048_ls-to-wgse-on-rmr-at-900-and-1900-mhz
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48026
https://circabc.europa.eu/sd/a/ce55cb85-1cdb-46b2-937a-569ca7d6d96f/RSCOM18-5-FRMCS%20Mandate%20to%20CEPT.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/ce55cb85-1cdb-46b2-937a-569ca7d6d96f/RSCOM18-5-FRMCS%20Mandate%20to%20CEPT.pdf
http://rspg-spectrum.eu/2017/02/responses-to-the-questionnaire-on-cross-border-coordination-regarding-700-mhz/
http://rspg-spectrum.eu/2017/02/responses-to-the-questionnaire-on-cross-border-coordination-regarding-700-mhz/
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1455674
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terem sido apresentadas evidências de tal facto ou do seu real impacto, sendo de realçar 

que a harmonização técnica mostra ser possível utilizar a aplicação SDL sem 

interferências. 

Em relação às questões endereçadas pela Ericsson, sobre a utilização de TDT no duplex 

gap, importa salientar que no documento de consulta pública tal opção não foi identificada 

dado que a mesma não consta da Decisão de Execução 2016/687. A ANACOM está ciente 

de que houve iniciativas no sentido de se utilizar a TDT no duplex gap, no entanto, nota 

que, no âmbito dos estudos que levaram à elaboração do relatório CEPT 53, se concluiu 

que, do ponto de vista técnico, tal acarretaria riscos muito significativos em termos de 

interferências (na TDT e nas redes MFCN19). 

Questões 3 e 4 (1500 MHz) 

Em relação à referência à WRC-19 por parte da Ericsson, a ANACOM clarifica que as 

subfaixas de extensão (1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz) foram identificadas para as 

telecomunicações móveis internacionais (IMT20) em todo o mundo, durante a conferência 

mundial de 2015 (WRC-15). 

Não obstante existir um interesse, ainda que moderado, na disponibilização da subfaixa 

de 1492-1518 MHz para SCET, a qual está atualmente designada no QNAF21 para o 

serviço fixo (ligações ponto-a-ponto), a ANACOM salienta que está ciente das dificuldades 

elencadas e toma boa nota da posição da APR, de apoio à inovação tecnológica. 

Em relação aos comentários da ESOA sobre a proteção do MSS, a ANACOM realça que 

a Decisão de Execução (UE) 2018/661 da Comissão, de 26 de abril de 201822 (Decisão 

(UE) 2018/661) apresenta no seu anexo os requisitos técnicos a que deve obedecer uma 

eventual operação de SCET na subfaixa 1492-1518 MHz, os quais visam acautelar a 

compatibilidade com esse serviço. Note-se ainda que, no âmbito da decisão europeia, se 

prevê que eventuais problemas de compatibilidade devem ser objeto de avaliação com 

uma periodicidade bienal. 

Neste contexto, a ANACOM salienta que a implementação da Decisão (UE) 2018/661 em 

Portugal (que será efetuada o mais tardar até 1 de outubro de 2018) deixa margem de 

                                                
19 MFCN – Mobile/Fixed Communications Networks. 
20 IMT- International Mobile Telecommunications. 
21 QNAF - Quadro Nacional de Atribuição de Frequências. 
22 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0661. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0661
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liberdade no que toca à disponibilidade das subfaixas dos 1427-1452 MHz e dos 

1492-1518 MHz, na medida em que a mesma concede a cada EM flexibilidade para, a 

nível nacional, continuar a utilizar partes destas faixas (sendo que é apontada como meta 

a data de 2023), em particular para a continuação do funcionamento dos serviços 

terrestres fixos sem fios. 

A supramencionada decisão estabelece ainda que “Ao exercerem a flexibilidade a nível 

nacional, os Estados-Membros devem dar preferência à disponibilidade de espectro 

contíguo apenas para ligações descendentes dos serviços de comunicações eletrónicas 

de banda larga sem fios, incluindo a faixa de frequências 1452-1492 MHz”, pelo que a 

ANACOM irá ponderar que espectro será atribuído, face à manifestação de interesse e à 

necessidade de prever a atribuição de espectro contíguo. 

Questão 7 (450 MHz) 

Quanto à preocupação com a proteção de utilizações adjacentes a esta faixa e tal como 

referido no documento da consulta pública, a ANACOM esclarece que não deixará de 

assegurar a sua proteção, nomeadamente através da imposição de técnicas de mitigação, 

seguindo as conclusões do relatório da CEPT ECC Report 28323, que determina as 

condições de compatibilidade entre sistemas de banda larga e os sistemas atualmente em 

utilização na faixa dos 450 MHz. 

Questão 8 (3,6 GHz) 

Em relação à utilização desta faixa para aplicações de cariz rodoviário (V2V24 e V2I25,), a 

ANACOM esclarece que, até ao momento, esta faixa de frequências não foi identificada 

como candidata para aplicações no âmbito do programa europeu sobre mobilidade, 

conetividade e o futuro da indústria automóvel, nomeadamente ao nível das aplicações 

ITS e FRMSC, sobre as quais se reitera o âmbito do mandato à CEPT, conferido pela 

Comissão Europeia26, bem como o que se encontra atualmente em discussão no seio do 

RSC27. 

                                                
23 Versão preliminar disponível em: https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation.  
24 V2V: Vehicle-to-Vehicle 
25 V2I: Vehicle-to-Infrastructure 
26 Disponível em http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48026. 
27 Disponível em: https://circabc.europa.eu/sd/a/ce55cb85-1cdb-46b2-937a-569ca7d6d96f/RSCOM18-5-

FRMCS%20Mandate%20to%20CEPT.pdf  

https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48026
https://circabc.europa.eu/sd/a/ce55cb85-1cdb-46b2-937a-569ca7d6d96f/RSCOM18-5-FRMCS%20Mandate%20to%20CEPT.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/ce55cb85-1cdb-46b2-937a-569ca7d6d96f/RSCOM18-5-FRMCS%20Mandate%20to%20CEPT.pdf
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Questão 10 (Questões transversais às faixas de frequência) 

Quanto aos contributos relativos às taxas de utilização do espectro, importa relembrar que 

se trata de matéria que recai na esfera de competências do Governo. 

Em relação ao comentário da NOS de que o 5G não é uma nova tecnologia, mas sim a 

evolução do 4G, a ANACOM esclarece que não se conhecem impedimentos técnicos que 

condicionem de algum modo a disponibilização de serviços 5G, para além de que a 

utilização do espectro está sujeita aos princípios da neutralidade tecnológica e de serviços. 

A ANACOM esclarece também que, à semelhança de anteriores procedimentos, 

continuará a assegurar, em futuros procedimentos de atribuição de espectro, o necessário 

equilíbrio entre: 

a) as empresas já presentes no mercado que, em princípio, deverão continuar a ter a 

possibilidade de aceder a espectro adicional, o que necessariamente estará condicionado 

pelo tipo e quantidade de espectro e de operações desenvolvidas, e 

b) as empresas que pretendem desenvolver novas operações, para as quais o acesso a 

espectro é essencial. 

A ANACOM sublinha que, conforme decorre da LCE, está vinculada a respeitar os 

princípios da não discriminação e da minimização dos riscos de açambarcamento do 

espectro, a observar a maximização dos benefícios para os utilizadores finais, bem como 

a promover o desenvolvimento da concorrência e a utilização efetiva e eficiente do 

espectro, princípios estes que serão devidamente considerados na decisão sobre o 

modelo de disponibilização do espectro que vier a ser adotado. 
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ANEXO 

Resumo dos contributos de natureza genérica 

ANAC 

Esta Autoridade sublinha a importância de defender o sector espaço no que diz respeito às 

necessidades do uso de espectro, notando que a futura implementação de redes de 

comunicações 5G poderá dar origem a conflitos de uso/atribuição de frequências com o 

sector espaço. Entende, assim, que deverão ser tomadas medidas para garantir que os 

sistemas espaciais ficam livres de qualquer interferência. 

CEiiA 

O CEiiA entende como imprescindível, para o bem público e interesse nacional, que os 

serviços e redes tecnológicas evoluam e incentivem a inovação, salientando que o 

desenvolvimento do nível do serviço de comunicações eletrónicas no âmbito do 5G é crucial 

para a comunicação M2X28 e IoT e para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Neste 

contexto, refere que esta evolução se mostra essencial para a competitividade do futuro, pelo 

que deve ter o seu início o quanto antes. 

Facebook 

O Facebook refere que apoia veementemente os esforços da ANACOM para a identificação 

e disponibilização de frequências adicionais para a implementação de 5G, salientando que 

as políticas e os regulamentos do espectro afetam tanto a acessibilidade como a 

disponibilidade da Internet. 

Esta entidade considera que a melhoria da conectividade em todo o mundo implica a adoção 

de uma política de espectro que maximize a utilização deste recurso limitado e que 

incremente tanto a capacidade como a cobertura de redes sem fios. Assim, considera que a 

ANACOM, ao disponibilizar espectro na faixa dos 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz, 26 GHz, 

entre outras, está a contribuir para o alcance destes objetivos e a tornar Portugal um exemplo 

para o resto do mundo. 

                                                
28 M2X- Machine-to-Everything. 
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IP 

A IP optou por sinalizar que as subfaixas 876-800 MHz / 921-925 MHz e 870-873MHz / 

918-921 MHz (designadas para o sistema GSM-R29, conforme expresso na Decisão 

ECC/DEC/(02)0530, vão ser utilizadas no processo de migração para o FRMCS, pelo que será 

necessário acautelar a sua disponibilização para as comunicações ferroviárias. Esta entidade 

assinala que, se esta banda vier a ser harmonizada a nível europeu para o FRMCS, é 

expectável que a mesma possa ser necessária a partir de 2022. 

Refere também que, caso as bandas atualmente designadas na União Europeia para 

sistemas ferroviários (bandas GSM-R e EGSM-R: 873-880 MHz / 918-925 MHz) possam vir 

a ser designadas para o futuro sistema FRMCS, não será necessário o uso da banda dos 

700 MHz para aplicações ferroviárias. 

Por fim, salienta que, no âmbito dos estudos em curso nas instituições ferroviárias e 

rodoviárias dedicadas ao desenvolvimento do FRMCS e C-ITS31, não está a ser considerada 

a utilização nas seguintes faixa de frequências: 700 MHz (duplex gap e faixas de guarda), 

1500 MHz (faixa 1427-1518 MHz), 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz. 

OE 

A OE, salientando que o desenvolvimento do 5G necessita de utilizar várias faixas de 

frequência, refere que a faixa dos 700 MHz, em particular, possibilita o envio de 

comunicações a maior distância e com um maior grau de penetração que as faixas de 

frequência mais elevadas, como por exemplo as de 3,6 GHz ou 26 GHz, igualmente previstas 

no 5G. 

Considerando os desenvolvimentos e decisões relevantes sobre esta matéria no contexto 

internacional e europeu, a OE afirma ser de parecer positivo à disponibilização de espectro 

na faixa dos 700 MHz e, eventualmente, de outras faixas do espectro radioelétrico, para que 

Portugal acompanhe o progresso realizado nesta área, notando que este movimento irá 

certamente beneficiar, direta ou indiretamente, muitos engenheiros, dada a grande 

penetração que se prevê nestas tecnologias já nos anos mais próximos, de acordo com a 

análise amplamente disponibilizada pelos maiores fabricantes e operadores de 

telecomunicações a nível mundial. 

                                                
29 GSM-Railway: tecnologia GSM adaptada para a implementação de serviços ferroviários. 
30 Disponível em https://www.ecodocdb.dk/document/category/ECC_Decisions?status=ACTIVE. 
31 C-ITS - Cooperative Intelligent Transport Systems. 

https://www.ecodocdb.dk/document/category/ECC_Decisions?status=ACTIVE
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NOWO e ONI 

A NOWO e ONI consideram ser essencial estabelecer um regime que fomente e que regule 

a implementação e desenvolvimento de operadores móveis virtuais (MVNO32), em particular 

no caso de novos entrantes, que não dispõem dos Direitos de Utilização de Frequências 

(DUF) resultantes do anterior Leilão Multifaixa, nem das redes de tecnologia LTE33 ou LTE – 

Advanced/Advanced Pro que suportam os cenários de transição pré-5G. 

Em particular, e considerando o enquadramento dos novos entrantes e a necessidade de se 

comprometerem com um plano de negócio minimamente atrativo do ponto de vista do 

investimento, especialmente durante os primeiros anos de exploração, a NOWO e ONI 

entendem que deverá ser facilitado e regulado o acesso a um cenário de itinerância nacional 

(roaming nacional). 

NOS 

A NOS considera que a tecnologia 5G constitui a evolução do 4G (LTE), estando a preparar 

a sua rede para acomodar esta evolução tecnológica e a avaliar os uses cases. Contudo, 

este operador entende ser prematuro avançar para a atribuição e para a definição integral 

das condições de atribuição das frequências que irão suportar a evolução para 5G. 

Neste contexto, esta entidade refere que o potencial das tecnologias evolutivas do 4G (4.5G, 

4.5G Pro e 4.9G) ainda não foi devidamente explorado, sendo suficiente para suportar os use 

cases existentes e as necessidades do mercado. Em seu entendimento, continua a ser 

canalizado investimento substancial para a densificação e aumento de capacidade da rede 

4G, tendo ela própria em execução um plano abrangente e ambicioso de investimento na 

rede 4G. 

A NOS refere que os standards de 5G estão ainda em definição e o ecossistema tecnológico 

5G carece de maturidade e robustez, para suportar uma evolução tecnológica bem-sucedida. 

Em abono, nota que existe ainda muita indefinição nos aspetos técnicos (a harmonização da 

faixa dos 3,6 GHz só deve acontecer em 2019, a utilização da faixa dos 700 MHz ainda é 

incerta e a harmonização dos 26 GHz uma incógnita), o que afeta a valorização rigorosa do 

espectro, incluindo a avaliação completa da complementaridade e/ou substituibilidade entre 

faixas. 

                                                
32 MVNO - Mobile Virtual Network Operator. 
33 LTE - Long Term Evolution. 
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Relacionado com esta indefinição, a NOS refere que o calendário do ecossistema de 

equipamentos de rede e terminais 5G aponta para a sua disponibilização apenas a partir de 

2019 – no caso da faixa dos 3600 MHz – e de 2020 – no caso da faixa dos 700 MHz –, não 

existindo sequer previsões para a faixa dos 26 GHz. Mesmo que aquelas datas se confirmem, 

entende que os primeiros terminais a disponibilizar deverão apresentar debilidades em 

termos de diversidade, maturidade e preço, com impacto negativo na capacidade de efetuar 

um lançamento comercial bem-sucedido.  

Adicionalmente, a NOS considera que a implementação do 5G vai implicar transformações 

estruturais e disruptivas nas redes muito para além do que se verificou nas anteriores 

tecnologias. Arquiteturas Cloud, NFV34 e SDN35, nas quais o 5G também se suporta, estão 

agora a emergir e a desenvolver-se nas telecomunicações e, como tal, requerem ainda, no 

seu entender, maturação nos próximos anos, quer do ponto de vista tecnológico quer do 

ponto de vista organizacional. 

Por tudo isto, a NOS entende que é prematuro avançar para a atribuição e para a definição 

integral das condições de atribuição das frequências que irão suportar a evolução para 5G. 

Segundo esta entidade, o país deve evitar a situação registada com a atribuição precoce do 

espectro para 3G face ao desenvolvimento do ecossistema tecnológico, notando que o modo 

de atribuição da faixa de frequências dos 800 MHz para 4G também se mostrou ineficiente, 

pois subsistiram interferências externas e limitações à plena utilização até 2017. 

Em seu entendimento, forçar o mercado a avançar para uma adoção precoce do 5G, 

mormente por questões políticas, constitui, no mínimo, uma precipitação, se não mesmo, um 

erro do ponto de vista da maximização do bem-estar social a prazo. 

A NOS conclui assim que [IIC]36         

               [FIC]37, pois entende que os desenvolvimentos 

tecnológicos de 5G assentam em tecnologia 4G em modo não stand alone, [IIC]  

          [FIC]. 

                                                
34 Virtualização das redes. 
35 SDN - Software Designed Networks. 
36 [IIC] – Inicio de Informação Confidencial. 
37 [FIC] – Fim de Informação Confidencial. 
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SPMS 

Esta entidade, veiculando o contributo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, vem 

salientar que o Alentejo e todas as zonas do interior norte ou sul beneficiariam com a 

utilização da faixa dos 700 MHz atentas as suas caraterísticas, designadamente a sua grande 

capacidade de propagação do sinal, tornando-se atrativa para ampliar a cobertura de banda 

larga sem fios em áreas de baixa densidade populacional. 

Sublinha a especial mais-valia na utilização desta faixa, na medida em que o Ministério da 

Saúde disponibiliza serviços em zonas remotas, onde existem extensões de saúde e é 

necessário ter em funcionamento sistemas de informação que permitam aos técnicos de 

saúde prestar o serviço.  

Este contributo salienta também que o investimento inicial é menor para a implementação 

destas redes que incentivam o uso de serviços de banda larga móvel em vilarejos e entre 

populações que atualmente não têm acesso, notando que nestas zonas não iria existir grande 

volume de tráfego, conseguindo-se responder facilmente às necessidades, com um 

investimento relativamente baixo. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a ANACOM deverá privilegiar as soluções que permitam a 

realização de um único procedimento de atribuição de direitos de utilização de frequências 

para a implementação da 5ª Geração Móvel, no âmbito do qual disponibilize o maior número 

de faixas passiveis de serem utilizadas para a prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas, permitindo a aquisição de faixas altas, médias e baixas no mesmo procedimento. 

Neste sentido, esta entidade salienta que, para além da imediata vantagem em matéria de 

poupança de recursos - da administração e dos interessados -, num processo que é, 

reconhecidamente, moroso e complexo, esta opção será a adequada para dotar os 

operadores da certeza, flexibilidade e confiança necessárias à realização de um investimento 

da enorme dimensão que o presente processo comporta. 

A VODAFONE considera também essencial que Portugal não perca a oportunidade de se 

destacar pelo pioneirismo e celeridade na implementação das tecnologias mais inovadoras, 

seguindo sempre, na medida do possível, o calendário europeu. 
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No seu entendimento, a conjugação destes fatores conduz ao, e recomenda, o desfasamento 

da atribuição do espectro da sua efetiva utilização, desde que se garanta que este tal 

desfasamento seja idêntico para todos os operadores, independentemente de, no momento 

da sua atribuição, algumas destas faixas serem já passíveis de utilização e outras não.  

Ou seja, a VODAFONE considera mais adequado prorrogar a possibilidade de utilização do 

espectro, sem prejuízo da data da sua atribuição e sem colocar em causa a disponibilização 

de várias faixas no mesmo processo, garantindo um acesso simultâneo e eficiente a todos os 

interessados na exploração das faixas no desenvolvimento das suas redes. Esta entidade 

nota que esta opção nem será totalmente inovadora, na medida em que já foi preconizada no 

Leilão Multifaixa para a faixa dos 800 MHz para as zonas fronteiriças. 

 

Resumo dos contributos sobre as questões identificadas na consulta 

Apresentam-se de seguida os resumos dos contributos recebidos às questões específicas e 

colocadas pela ANACOM no documento de consulta pública. 

 

Questão 1 (700 MHz – core) 

EMGFA 

O EMGFA considera [IIC]          

            

            

     [FIC]. 

IP 

A IP refere que as organizações ferroviárias na Europa procuram ativamente obter uma faixa 

adequada ao futuro sistema, manifestando o seu interesse nas faixas presentemente 

atribuídas às comunicações ferroviárias (GSM-R e E-GSM-R). 

Considerando, no entanto, que a atribuição desta faixa harmonizada na Europa dedicada ao 

FRMCS não se encontra garantida, a IP sugere como possível alternativa a disponibilização 

de uma subfaixa dentro da banda dos 700 MHz. 
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Por fim, no que concerne ao sistema C-ITS, estando ao nível da Comissão Europeia a ser 

realizados esforços no sentido de harmonizar a definição do espectro de frequências afeto às 

comunicações veiculares de cariz rodoviário, V2V e V2I, considera a IP dever ser acautelada 

a possibilidade de atribuir frequências na faixa dos 700 MHz. 

Entende ainda que, tendo em consideração os programas de desenvolvimento do FRMCS e 

C-ITS esta faixa poderá ser necessária a partir de 2022. 

Por fim, a IP indica que decorrem ainda estudos relativos à definição da largura de espectro 

necessária às aplicações ferroviárias e rodoviárias. 

NOS 

A NOS, fazendo referência às metas estabelecidas, quer na Decisão (UE) 2017/899 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 201738 (Decisão (UE) 2017/899), quer 

na Declaração do Conselho de Ministros de Telecomunicações, Transportes e Energia, 

assinada a 4 de dezembro de 201739, afirmando compreender a ambição política relativa à 

evolução para 5G, na medida que este desenvolvimento tecnológico trará benefícios à 

economia da União, entende que a data de atribuição de espectro adicional e a imposição de 

prazos para a exploração comercial dos serviços e níveis mínimos de cobertura 5G não pode 

desconsiderar todas as dimensões que relevam para a evolução tecnológica. 

Refere que, “mais do que forçar a evolução da tecnologia através de metas politic oriented 

(…) é necessário um racional económico que justifique o investimento adicional e que 

existam, e o mercado reclame, uses cases que justifiquem a alocação de recursos a uma 

nova tecnologia”. 

A NOS entende assim “que impor por decreto que o mercado avance para outra tecnologia 

de forma precoce, face à própria robustez e maturidade do ecossistema tecnológico”, é 

contraproducente, na medida em que o prazo estabelecido na decisão europeia poderá 

comprometer o efetivo desenvolvimento tecnológico e o seu aproveitamento em prol da 

sociedade, resultando numa destruição de valor, público e privado. 

Em relação à imposição das metas traçadas, a NOS considera que as mesmas não devem 

ser confundidas com as obrigações formais que efetivamente recaem sobre os Estados 

Membros (EM), defendendo que a Decisão (UE) 2017/899 não impõe a atribuição das 

                                                
38 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0899 
39 Disponível em EU2017.EE - 5G roadmap  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0899
https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf
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frequências dos 700 MHz, mas antes estabelece que até 30 de junho de 2020, “os Estados-

Membros só podem permitir a utilização da faixa de frequências de 694-790 MHz 

(«700 MHz») pelos sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de comunicações 

eletrónicas sem fios” com possível derrogação até 30 de junho de 2022, ou seja, a NOS 

considera que apenas foi imposta a obrigação de libertar a faixa naqueles prazos. 

 

Questão 1.1 (700 MHz – core) 

1.1. Tem interesse na disponibilização da faixa core dos 700 MHz para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres (SCET)? Justifique. 

Ericsson 

A Ericsson considera que a faixa dos 700 MHz é a banda chave para assegurar uma maior 

cobertura, através da qual, para além da utilização de LTE, espera-se aumentar a capacidade 

de desempenho da rede em zonas rurais e em espaços interiores. Esta entidade refere que 

a faixa dos 700 MHz é vista como uma faixa pioneira do 5G e potencialmente harmonizada a 

nível global. 

MEO 

A MEO indica ter interesse na disponibilização da faixa dos 700 MHz para a prestação de 

SCET, dado que esta faixa é relevante para a cobertura alargada de serviços de banda larga 

móvel nos próximos anos, conforme referido pela própria ANACOM, em termos de 

potencialidade na oferta de serviços de banda larga em zonas de cariz rural. 

Ainda, no seu entendimento, o 5G terá que utilizar faixas de frequências abaixo de 1 GHz, 

incluindo, particularmente, os 700 MHz, para permitir uma cobertura nacional de banda larga 

móvel mais abrangente e para possibilitar uma cobertura mais eficiente dos serviços de 

mMTC40. 

NOS 

A NOS considera que só alguns anos após a introdução do 5G na faixa dos 3,6 GHz será 

eventualmente necessário espectro na faixa dos 700 MHz para suprir necessidades de 

                                                
40 mMTC - massive Machine-Type Communications. 
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cobertura e para suportar os uses cases de mMTC e URLLC41, complementando a faixa dos 

3,6 GHz para uplink eMBB42 (denominado UL43 decoupling nas normas do 5G). 

Neste sentido, frisa que qualquer estratégia de atribuição de espectro para 5G assente na 

atribuição da faixa dos 700 MHz, nomeadamente a sua atribuição isolada ou em momento 

anterior à atribuição da faixa dos 3,6 GHz, é ineficiente e não traz utilidade aos operadores 

ou ao desidrato da promoção do 5G. 

A NOS suporta ainda esta posição no facto de as normas do 5G não estarem finalizadas, 

pelo que todo o ecossistema tecnológico – incluindo equipamentos de rede e terminais – 

carece de robustez e maturidade (dando como exemplo a especificação tardia dos referidos 

uses cases URLCC e eMTC44). Além disso, esta entidade considera ser necessário assegurar 

que não há interferências com a faixa atual dos 800 MHz, o que a seu ver obrigará a fortes 

restrições na configuração radio das futuras estações 5G com impacto relevante no reforço 

de infraestruturas. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI referem [IIC]         

                     [FIC], 

salientando que, pelo facto de a faixa dos 700 MHz ser uma banda preferencial para o 

desenvolvimento de uma macro cobertura contínua (macro layer), este espectro deve ser 

considerado como cenário base para o desenvolvimento de um plano de rede que seja viável 

em termos económicos. 

Tecem algumas considerações sobre as condicionantes decorrentes do processo de 

migração da TDT a nível nacional, mas também em Espanha, com a consequente 

necessidade de coordenação aos dois níveis.  

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a faixa core dos 700 MHz é uma faixa apta à disponibilização 

de SCET, indicando que, conforme se refere no próprio documento da consulta pública, esta 

faixa é considerada particularmente adequada para garantir a oferta de serviços de banda 

                                                
41 URLLC - Ultra-Reliable and Low Latency Communications. 

42 eMBB - enhanced mobile broadband. 
43 UL – Uplink – ligação ascendente. 

44 eMTC -enhanced Machine Type Communications. 
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larga, podendo contribuir para fomentar o investimento nas redes de banda larga de elevado 

débito e facilitar a proliferação de serviços digitais avançados. 

 

Questão 1.2 (700 MHz – core) 

1.2. Qual a data que considera adequada para a atribuição deste espectro, atento o prazo 

previsto na Decisão (UE) 2017/899? Justifique. 

Ericsson 

Esta entidade considera que a utilização desta faixa deve ser coordenada com Espanha e 

eventualmente com outros países próximos como Marrocos, caso este espectro ainda seja 

utilizado para TDT ou outro serviço que possa causar interferências. Desta forma, refere ser 

importante coordenar quaisquer restrições temporárias, locais ou níveis de potência com os 

planos de migração da faixa dos países vizinhos. A Ericsson entende ainda que é essencial 

realizar acordos bilaterais com os países vizinhos o mais cedo possível para assegurar a 

utilização integral desta faixa ou, não sendo possível, apresentar um plano claro ao mercado 

para quando esta faixa se encontrar totalmente disponível. 

MEO 

A MEO considera adequado que a atribuição deste espectro só ocorra após 2020, pelo que 

espera que o Estado português faça uso da derrogação de 2 anos prevista na Decisão (UE) 

2017/899 para a libertação da faixa dos 700 MHz (i.e., no limite, até 2022). Neste contexto, a 

MEO tece algumas considerações, nomeadamente: 

 tem fortes reservas quanto à resposta da ANACOM à questão 3 do questionário do 

RSPG45 (documento “PT-RSPG17-043_4th_questionnaire_700MHz.pdf”), quando 

afirma “Nevertheless, we do not foresee major problems to meet the deadline defined 

in the Decision”; 

 os DUF da TDT foram atribuídos à MEO até 2023, pelo que a disponibilidade da faixa 

dos 700 MHz implica uma migração da rede TDT para faixas abaixo dos 700 MHz, e 

neste âmbito recomenda o adiamento da migração pelo tempo que for possível, tendo 

presente os vários estudos (por exemplo, o estudo de impact assessment que 

acompanhou a proposta de Decisão sobre a utilização da faixa 470-790 MHz, de abril 

                                                
45 RSPG - Radio Spectrum Policy Group. 
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de 2016, pág. 71) que concluem que tal processo será oneroso especialmente em 

Portugal; 

 invoca também a resposta da ANACOM à Questão 1 do supramencionado questionário 

do RSPG, no qual se refere que “However and in some public statements the 

Portuguese mobile operators have already stated that they don’t have any urgency on 

the award of the 700 MHz band since they haven’t made yet all the investments to fully 

exploit the 800 MHz band”. 

NOS 

A NOS considera que não existe qualquer interesse na atribuição de espectro nesta faixa em 

momento anterior ao da atribuição na faixa dos 3,6 GHz, notando que, mesmo no caso de 

atribuição simultânea, as frequências dos 700 MHz só serão úteis mais tarde, o que deverá 

ser ponderado na definição das condições de atribuição e de utilização deste espectro. 

NOWO e ONI 

Atendendo aos prazos definidos pela Decisão (UE) 2017/899 e considerando o esforço de 

harmonização nos vários países, o impacto causado pelas condicionantes associadas aos 

DUF atuais, a migração da TDT, a coordenação transfronteiriça, o compasso de espera do 

ecossistema que daí decorre e, por fim, os resultados da reunião da UIT46 agendada para o 

4.º trimestre de 2018, conjuntamente com os desafios colocados à indústria no sentido de 

desenvolver, em quantidades comerciais, equipamentos de rede e terminais com 

configurações de menor largura de banda, a NOWO e ONI afirmam que é de esperar que a 

data para a atribuição do espectro seja retardada face a junho de 2020. 

Neste contexto, estas entidades referem que, do ponto de vista de um novo entrante, esta 

situação é muito desfavorável pois condiciona negativamente e atrasa o plano de 

desenvolvimento de um macro layer 5G, mais favorável nesta banda, para além de limitar a 

implementação de testes alargados ou até mesmo de pilotos pré-comerciais. Assim sendo, 

na impossibilidade de a ANACOM vir a atribuir este espectro em 2020 ou mesmo antes, a 

NOWO e ONI consideram que deverão ser fomentadas e reforçadas medidas de 

discriminação positiva. 

                                                
46 UIT - União Internacional das Telecomunicações. 
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VODAFONE 

A VODAFONE receia que o processo de libertação desta faixa para a sua posterior utilização 

para serviços de comunicações eletrónicas já não seja compatível com os prazos 

estabelecidos na Decisão (UE) 2017/899. 

Em abono da sua posição, esta entidade afirma que o caso peculiar da TDT coloca o nosso 

país numa situação particularmente preocupante, uma vez que este serviço se encontra a 

operar na faixa dos 700 MHz, o que condiciona a disponibilização da mesma para serviços 

de comunicações eletrónicas sem fios em banda larga no prazo estabelecido pela Comissão 

Europeia. 

Neste sentido, considera que a ANACOM deverá desenvolver todos os esforços para que a 

libertação desta faixa ocorra da forma mais breve e eficiente possível, com a consequente 

migração da TDT para outras faixas de espectro, de modo a permitir então o desenvolvimento 

do processo de atribuição de direitos de utilização da faixa dos 700 MHz para prestadores de 

serviços de banda larga móvel. 

A VODAFONE entende, por isso, que face aos requisitos de migração da TDT para atribuição 

da faixa de 700 MHz para serviços e comunicações eletrónicas de 5.ª geração, há que prever 

um período razoável para a sua profunda discussão e, por conseguinte, permitir uma decisão 

fundamentada e esclarecida sobre as diversas implicações e consequências da sua efetiva 

implementação. E, neste sentido, considera, que o momento da disponibilização desta faixa 

de frequências deverá ocorrer imediatamente a seguir ao da libertação da mesma, sem 

prejuízo da possibilidade de uma eventual prorrogação da possibilidade da sua utilização.  

Por fim, a VODAFONE, refere que a realização do processo de atribuição não pode colocar 

em causa a disponibilização de várias faixas no mesmo processo de atribuição, garantindo 

um acesso simultâneo e eficiente a todos os interessados na exploração das faixas a atribuir 

no desenvolvimento das suas redes. Ou seja, por forma a garantir um processo de atribuição 

conjunto das frequências aptas ao desenvolvimento de 5G que reúna as condições 

adequadas para os operadores implementarem uma solução integrada, completa e sólida, a 

VODAFONE admite que o processo de atribuição das mesmas ocorra num momento anterior 

à data da sua atribuição47.   

                                                
47 Admite-se que se trata de um lapso da VODAFONE, presumindo-se que se queria referir a “utilização”. 
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Questão 1.3 (700 MHz – core) 

1.3. Qual a dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que 

considera adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

Ericsson 

A Ericsson recomenda que sejam garantidos, pelo menos, 2x10 MHz para cada interessado 

na atribuição/utilização deste espectro. 

MEO 

A MEO entende que [IIC]         48  

            

      49 [FIC]. 

NOS 

A NOS considera que a dimensão mínima dos blocos nesta faixa deverá ser [IIC]  

                 [FIC], para que possa 

ser implementado o 5G de modo a permitir velocidades superiores ao 4G nos 800 MHz, face 

à melhoria da eficiência esperada. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI referem que a quantidade de espectro disponível nos 700 MHz (40 MHz 

FDD) tem impacto na oferta de serviços 5G ou, pelo menos, naqueles que se prevê que 

venham a ser desenvolvidos nesta banda, como é por exemplo o caso dos serviços de eMBB. 

No caso de um novo entrante como a NOWO ou a ONI, e considerando o cenário português, 

já com três operadores instalados e a operar serviços de comunicações eletrónicas de banda 

larga sem fios, estas entidades consideram que deverão ser atribuídos DUF em blocos de 

10 MHz. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a disponibilização destas frequências deverá ser por blocos de 

5 MHz ou, no máximo, 10 MHz, sendo que a disponibilização de 2x10 MHz já constitui uma 

                                                
48 FDD- Frequency Division Duplex. 
49 3GPP - 3rd Generation Partnership Project. 
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quantidade adequada a permitir uma exploração comercial, devendo este também ser o 

spectrum cap considerado para esta faixa. 

A VODAFONE concorda, em princípio, com a imposição de limites à atribuição de espectro 

tendo em vista objetivos de interesse público, desde que o modelo de atribuição seja aberto, 

não discriminatório e transparente e que, através do seu desenho, se garanta a aquisição de 

espectro suficiente para a concretização dos planos de negócios de um operador com 

objetivos sérios no âmbito do desenvolvimento da Sociedade da Informação e com 

capacidades sólidas para fomentar a contestabilidade e evolução do mercado. 

 

Questão 2.1 (700 MHz - duplex gap e faixas de guarda) 

2.1. Que utilização, entre as alternativas previstas na Decisão de Execução 2016/687, 

considera que deve ser implementada em Portugal? Justifique, nomeadamente indicando 

quais as vantagens da utilização escolhida face às restantes alternativas previstas. 

EMGFA 

O EMGFA considera que [IIC]     50     

          [FIC]. 

Ericsson 

Na opinião da Ericsson o SDL representa o uso mais benéfico do duplex gap51. Embora 

valorize a TDT, o seu uso no duplex gap não é conducente à flexibilidade desejada através 

do uso de SDL para utilização de banda larga móvel. Desta forma, não apoia o uso da TDT 

no duplex gap. 

A Ericsson invoca um conjunto de considerações técnicas em relação à eventual utilização 

do duplex gap para TDT usando tecnologia MBB52, com base nos relatórios CEPT Report 30 

e 53 que identificam requisitos específicos, situação que no seu entendimento criaria desafios 

e custos imprevisíveis. 

                                                
50 Public Protection and Disaster Relief. 
51 No âmbito desta auscultação ao mercado duplex gap refere-se à faixa de frequências dos 733-758 MHz. 
52 MBB - Mobile Broadband. 
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Desta forma, considera que o duplex gap é mais premente para soluções que disponibilizem 

um aumento de capacidade na ligação descendente (downlink) – SDL, maximizando a 

capacidade de banda larga móvel fora das zonas urbanas. 

MEO 

A MEO considera que, de entre as alternativas previstas na Decisão de Execução 2016/687, 

o duplex gap dos 700 MHz não deve ser usado para a prestação de serviços PPDR, uma vez 

que a prestação destes serviços está sujeita a condições e requisitos que são distintos 

daqueles a que os serviços de comunicações comerciais devem obedecer, pelo que 

considera desadequada qualquer decisão que vise impor que uma faixa seja partilhada entre 

serviços BB-PPDR53 e, eventualmente, entre outros serviços móveis de comunicações 

eletrónicas. Como tal, entende que para maximizar a largura de banda disponível para a rede 

comercial, o duplex gap deveria ser disponibilizado para SDL. 

Em relação ao PPDR, a MEO considera existirem faixas alternativas – nomeadamente 

410-430 MHz e 450-470 MHz, tal como analisado nos estudos do ECC CEPT e 3GPP 

(ex.: Technical Report 3GPP TR 36.74854), que permitiriam harmonizar a utilização de redes 

BB-PPDR. 

NOS 

A NOS considera que não devem ser atribuídos direitos de utilização (seja para SDL ou outras 

previstas no duplex gap) devido às interferências que quaisquer utilizações nessas 

frequências provocam na utilização da faixa core dos 700 MHz, realçando que a atribuição 

de DUF nesta faixa e na faixa dos 3,6 GHz pressupõe que a ANACOM garante previamente 

a total libertação do espectro, e a conclusão da coordenação transfronteiriça com os países 

vizinhos, com vista a assegurar a inexistência de interferências. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI consideram que esta faixa deverá ser usada para aplicações do tipo M2M e 

IoT, entendendo que a mesma é apelativa em termos de extensão de cobertura e 

desenvolvimento de um macro layer, proporcionando acessibilidade em zonas remotas, 

zonas rurais ou ambientes mais indoor, com caraterísticas desfavoráveis em termos de 

                                                
53 BB-PPDR- Broadband PPDR – PPDR de banda larga. 
54 Disponível em: 

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3163. 

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3163
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propagação, onde normalmente estes dispositivos são instalados. Assim, consideram que 

esta é a banda mais apropriada para satisfazer os requisitos das aplicações do tipo IoT ou 

M2M, em particular num contexto de novos entrantes. 

VODAFONE 

A VODAFONE refere encarar com preocupação a possibilidade de a ANACOM autorizar 

utilizações nas faixas de guarda, uma vez que podem redundar na verificação de 

interferências, o que poderá determinar uma diminuição da qualidade e fiabilidade das redes 

que vierem a ser implementadas, bem como uma diminuição do interesse na aquisição de 

DUF para a faixa core dos 700 MHz. 

Esta entidade considera que a utilização do espectro do duplex gap para aplicações PPDR e 

PMSE não acarreta benefícios para a realidade portuguesa, dado que: 

 no que concerne a serviços de PPDR, essa necessidade já se encontra colmatada em 

Portugal pelo SIRESP55 que recorre às redes de um operador de comunicações móveis 

nacionais, a qual foi recentemente objeto de uma Resolução de Conselho de Ministros 

que anunciou um significativo investimento nesta rede, pelo que não antevê uma 

necessidade de utilização adicional destas faixas de espectro para tais fins; 

 a implementação de uma rede móvel própria e específica para PPDR é extremamente 

dispendiosa e dificilmente se poderá considerar justificada numa perspetiva de 

utilização efetiva e eficiente do espectro; 

 tal abordagem não só não beneficiará da experiência adquirida e das economias de 

escala que as redes públicas dos operadores já beneficiam, como traduzir-se-á num 

encargo adicional expressivo para o Estado; 

 os atuais prestadores de serviços de comunicações eletrónicas podem permitir 

sinergias significativas no desenvolvimento de redes para a prestação destes serviços 

e, consequentemente, são os operadores que estão em posição de satisfazer, melhor 

e de uma forma mais célere, o interesse público já sobejamente reconhecido. 

Não obstante, caso a ANACOM venha a decidir-se por outras soluções, a VODAFONE 

entende que a faixa a considerar para os efeitos preconizados no documento da consulta 

pública deverá ser a dos 450 MHz, na qual são tradicionalmente implementados os serviços 

de comunicações privativos (como o SIRESP ou os sistemas de outras entidades de 

                                                
55 SIRESP- Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. 
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segurança públicas e/ou privadas), assim se garantindo a inexistência de interferências nesta 

faixa que considera importante para os SCET e para a implementação do 5G. 

 

Questão 2.2 (700 MHz - duplex gap e faixas de guarda) 

2.2. Que data considera adequada para a disponibilização da faixa duplex gap e faixas de 

guarda? Justifique, nomeadamente e se aplicável, indicando qual a data prevista para a 

disponibilização comercial de equipamentos. 

Ericsson 

A Ericsson indica que o potencial benefício da disponibilização das faixas em questão torna-

se mais forte com a sua atribuição antecipada, sugerindo que o duplex gap nos 700 MHz 

(20 MHz de SDL) deva ser atribuído em simultâneo com o espectro de FDD desta faixa 

(2x30 MHz). 

Em relação à normalização, atendendo à especificação 13 do 3GPP, a Ericsson considera 

que os operadores poderão utilizar o Carrier Aggregation56 somente entre as bandas 20 

(800 MHz) e 67 (duplex gap), pelo que entende que a utilização do SDL se apresenta como 

um cenário útil para um operador que necessite de implementar uma solução de menor 

capacidade, mas com uma cobertura mais elevada. Entende ainda que para este tipo de 

operador é mais provável que a procura seja imediata, após a atribuição do espectro, 

podendo, contudo, esta utilização ser substituída por espectro na faixa core dos 700 MHz”. 

Por fim, indica ser bastante provável que haja uma procura imediata de capacidade SDL, 

desde que os equipamentos sejam disponibilizados noutros mercados na Europa. Assim, 

considera que o uso alternativo de PPDR tem, a seu ver, um efeito significativo na redução 

da procura de banda em equipamentos nos maiores mercados europeus de França e 

Alemanha. Entende que esta alternativa irá, a seu ver, reduzir a urgência de disponibilização 

de equipamentos em massa para utilização do SDL. Adicionalmente, refere que “todos os 

drivers para utilização de SDL têm sérias incertezas associadas aos mesmos”, não sendo 

claro se a necessidade de SDL irá surgir ao mesmo tempo que o FDD de 700 MHz, não 

podendo, todavia, ser excluídos. 

                                                
56 Agregação de portadoras de diferentes faixas de frequência. 
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MEO 

A MEO entende que uma data aproximada para a disponibilização deste espectro seria 2025, 

devendo, no entanto, aguardar-se por uma penetração de terminais relevante que utilizem a 

faixa do SDL. 

NOS 

A NOS considera que não devem ser atribuídos direitos de utilização (seja para SDL ou para 

os outros fins previstos para o duplex gap) devido às interferências que quaisquer utilizações 

nessas frequências provocam na utilização das frequências da faixa core dos 700 MHz. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI consideram que as datas para disponibilização da faixa duplex gap e da faixa 

700 MHz core (703–733 MHz / 758–788 MHz) devem estar alinhadas. No entender destas 

entidades o desenvolvimento da infraestrutura associada a uma primeira fase da operação e 

exploração de redes 5G, em particular na faixa dos 700 MHz, deve enquadrar-se num plano 

de negócios que preveja a oferta conjunta e simultânea dos serviços associados à banda core 

e ao duplex gap, que deverão assentar, respetivamente, em serviços com caraterísticas 

eMMB e massive IoT. Consideram assim que o planeamento de rede deve ser orientado no 

sentido de contemplar sinergias para os dois serviços. 

Consideram ainda que os fabricantes de terminais estão expectantes relativamente ao 

cumprimento dos prazos, o que determina o investimento e os desenvolvimentos em chipsets 

e terminais, em quantidades comerciais e com o form factor adequado ao tipo de serviço. 

Por fim, mencionam que as condicionantes apresentadas e a forma como os reguladores e 

as organizações vão endereçar o tema irão determinar certamente aquele que será o 

roadmap para volumes comerciais de terminais e dispositivos. 

VODAFONE 

A VODAFONE defende um processo de atribuição conjunto com as restantes faixas de 

frequências em consulta, de forma a garantir um processo de atribuição flexível e eficiente de 

todos os recursos de espectro disponíveis para o desenvolvimento de redes de comunicações 

eletrónicas, em particular, as redes de 5G.  
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Questão 2.3 (700 MHz - duplex gap e faixas de guarda) 

2.3. Caso este espectro seja designado para SCET (nomeadamente para SDL), tem interesse 

na sua disponibilização em simultâneo com a faixa core dos 700 MHz? Neste caso, qual a 

dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera 

adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

Ericsson 

A Ericsson sugere que o duplex gap nos 700 MHz (20 MHz de SDL) deva ser disponibilizado 

ao mesmo tempo que o espectro FDD da faixa core dos 700 MHz (2x30 MHz). 

O número e o tamanho dos blocos de espectro a serem atribuídos devem, no seu entender, 

respeitar as opiniões dos intervenientes no mercado/potenciais investidores, bem como a 

viabilidade de todo o ecossistema, tendo em mente a seleção competitiva. 

A proximidade da faixa SDL às faixas dos 800 MHz é, para esta entidade, fundamental para 

as atualizações de sites de baixo custo e torna o uso da faixa SDL uma das atualizações mais 

atrativas possível. Consideram ainda que a procura nos próximos anos é inevitável, mas a 

data efetiva irá depender dos fatores noutros mercados e da estrutura do mercado português 

na altura. 

MEO 

A MEO considera que este espectro não deve ser disponibilizado ao mesmo tempo que a 

faixa core dos 700 MHz, por ser preferível aguardar até que existam terminais no mercado. 

NOS 

A NOS considera que não devem ser atribuídos direitos de utilização (seja para SDL ou outras 

previstas no duplex gap) devido às interferências que quaisquer utilizações nessas 

frequências provocam na utilização das frequências da faixa core dos 700 MHz. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI entendem que caso este espectro venha a ser atribuído para SCET 

(nomeadamente para SDL), o mesmo deverá ser disponibilizado em simultâneo com a banda 

core. Dado que o SDL é assumido como suplementar de uma outra ligação (normalmente 

com espectro em modo FDD) servindo como reforço de throughput no downlink (ligação 
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descendente), estas entidades entendem que a dimensão dos blocos não deve condicionar 

a utilização do mesmo espectro para aplicações do tipo IoT. Neste sentido a NOWO e a ONI 

consideram que os blocos devem ter dimensões da ordem dos 5 MHz (10 MHz no pior dos 

casos, e desde que não comprometam a atribuição de blocos para serviços IoT). 

VODAFONE 

Quanto à quantidade de espectro, a VODAFONE indica que “não tem uma posição pré-

estabelecida sobre a dimensão dos blocos que não a da definição de blocos múltiplos de 

5 MHz", mas realça a relevância da necessidade de assegurar que qualquer atribuição de 

recursos nesta faixa deverá prever bandas de guarda eficazes na faixa dos 700 MHz duplex 

gap, para evitar quaisquer interferências com as redes que serão implementadas na faixa 

core dos 700 MHz , esta sim crucial para o para o desenvolvimento das redes móveis de nova 

geração. 

 

Questões 3.1 a 3.3 (1500 MHz – subfaixa dos 1452-1492 MHz) 

3.1. Tem interesse na disponibilização desta subfaixa para SCET? Justifique. 

3.2. Tem interesse na disponibilização simultânea desta subfaixa com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique. 

3.3. Caso a resposta a 3.1. seja afirmativa, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a 

quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma 

exploração comercial? Justifique. 

Ericsson 

A Ericsson considera que esta faixa será a que terá uma menor prioridade, sendo mais 

adequada uma atribuição numa fase posterior em particular quando seja possível uma 

atribuição de toda a faixa dos 1500 MHz, i.e., de 1427-1518 MHz. Reforça a Ericsson que 

nos países onde a faixa já foi atribuída (Reino Unido, Itália e Alemanha), a mesma continua 

a não ser utilizada. 
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A Ericsson salienta que a opção de muitos países relativamente a esta matéria passará por 

aguardar pelos resultados da WRC-1957, por uma evolução da situação atual assente no 

alargamento da faixa e por um ecossistema que revele um maior dinamismo, sublinhado 

ainda que também ao nível dos terminais, o ecossistema ainda não apresenta as condições 

desejáveis, esperando-se, contudo, que a situação evolua e melhore à medida que os países 

avancem com as consultas conducentes à atribuição da faixa. 

IP 

A IP salienta que, no âmbito dos estudos em curso nas instituições ferroviárias e rodoviárias 

dedicadas ao desenvolvimento do FRMCS e C-ITS, não está a ser considerada a utilização 

desta faixa de frequências. 

MEO 

A MEO manifesta ter algum interesse na disponibilização da faixa para SCET, contudo, alerta 

que esse interesse está condicionado ao desenvolvimento de equipamentos que operem 

nesta faixa. [IIC]           

            [FIC]. 

Especificamente sobre a atribuição simultânea com a faixa core dos 700 MHz, a MEO afirma 

que, pela mesma razão (incerteza acerca da data em que existirão terminais compatíveis 

para LTE ou 5G), não é favorável a uma atribuição conjunta destas duas faixas. 

Sem prejuízo, a MEO refere que a dimensão desejável dos blocos deverá ser [IIC]  

            

      [FIC]. Refere, ainda, não estar a par de qualquer 

informação que lhe permita antecipar quando estarão disponíveis os equipamentos para esta 

faixa. 

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI consideram que esta faixa, [IIC]      

                  [FIC]. 

Não obstante a faixa estar livre e, como tal não existirem condicionantes dessa natureza à 

sua atribuição, sublinham que do lado da indústria, a faixa continua associada a alguma 

                                                
57 WRC-19- Conferência Mundial de Radiocomunicações, que irá ocorrer em 2019. 
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incerteza no que se refere ao desenvolvimento de um ecossistema consistente e que garanta 

a existência, quer de equipamentos terminais, quer de equipamentos de rede. 

Quanto à disponibilização simultânea com a faixa core dos 700 MHz, reforçam que tal estará 

muito condicionado pelo interesse que a indústria vier a demonstrar pela faixa. 

VODAFONE 

A VODAFONE reconhece que toda a faixa dos 1500 MHz possui caraterísticas que apelida 

de interessantes para SCET. 

Com referência a toda a faixa dos 1500 MHz (i.e., de 1427-1518 MHz), a VODAFONE advoga 

que haverá interesse numa disponibilização simultânea tão ampla quanto possível, 

defendendo que deverá ser concedida ao mercado a oportunidade de valorização deste 

recurso no âmbito do futuro processo de atribuição das faixas destinadas à implementação 

do 5G. 

No que se refere à quantidade de espectro, e sublinhando que os SDL assumirão particular 

destaque no caso da faixa dos 1500 MHz, a VODAFONE considera que, de modo a garantir 

que os vários interessados tenham acesso a uma quantidade de espectro que permita a 

implementação de SCET, será relevante definir um spectrum cap de 25 MHz para cada 

detentor de direitos de utilização nesta faixa. 

 

Questões 4.1 a 4.5 (1500 MHz – subfaixas dos 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz) 

4.1. Tem interesse na disponibilização da subfaixa 1427-1452 MHz para SCET? Justifique. 

4.2. Tem interesse na disponibilização simultânea da subfaixa 1427-1452 MHz com a faixa 

core dos 700 MHz? Justifique. 

4.3. Atentas as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização da subfaixa 1492-

1518 MHz para SCET? Justifique. 

4.4. Em caso afirmativo, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a quantidade (mínima 

e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma exploração comercial? 

Justifique. 
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4.5. Dispõe de elementos adicionais pertinentes, por exemplo, quanto à viabilidade e às datas 

previstas para a disponibilização de equipamentos de rede e terminais para SCET nestas 

subfaixas? Fundamente. 

APR 

A APR alerta para a atual utilização da subfaixa dos 1492-1518 MHz, i.e., as ligações ponto-

a-ponto e as ligações estúdio-emissor, sendo que a disponibilização da faixa para SCET 

obrigará à migração destas ligações. Neste âmbito, refere os problemas que um processo de 

migração desta natureza acarreta, designadamente: a provável necessidade de alterar os 

equipamentos atualmente usados nas ligações estúdio-emissor e os custos inerentes a essa 

alteração. Neste contexto, chamam a atenção, por um lado, para a essencialidade das 

ligações estúdio-emissor para as emissões das rádios locais e, por outro, para a situação 

financeira exigente que a grande maioria, senão a totalidade, das rádios locais enfrentam. 

Em detalhe, alega que uma situação de migração para outra faixa se tornaria demasiado 

onerosa para as rádios, nomeadamente tendo em conta que haverá que contemplar os 

seguintes passos, (todos com custos associados): 

 adquirir novos equipamentos (emissor e recetor de link); 

 contratar serviços de instalação desses equipamentos; 

 alterar os projetos técnicos junto da ANACOM; 

 aferir os níveis de intensidade dos campos eletromagnéticos após instalação dos novos 

equipamentos. 

Consequentemente, salvaguardando que não se opõe à inovação tecnológica e à 

necessidade de libertação de espectro para outros serviços/utilizações, refere que, para além 

ser identificado espectro para assegurar as ligações estúdio-emissor, importará que, à 

semelhança aliás do que aconteceu em 1999, sejam concedidos apoios estatais às rádios 

que venham a ter de alterar os seus equipamentos. 

Ericsson 

Tal como refere no seu contributo para a Questão 3, a Ericsson atribui uma menor prioridade 

a toda a faixa dos 1500 MHz, indicando considerar mais adequada uma atribuição numa fase 

posterior quando, de facto, já seja possível uma atribuição de todo este espectro, reforçando 

que nos países onde a faixa já foi atribuída (Reino Unido, Itália e Alemanha), a mesma 

continua a não ser utilizada. 
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A Ericsson reitera também que a opção de muitos países relativamente a esta matéria 

passará por aguardar pelos resultados da WRC-19, por uma evolução da situação atual 

assente no alargamento da faixa e por um ecossistema que revele um maior dinamismo, 

sendo que ao nível dos terminais, o ecossistema ainda não apresenta as condições 

desejáveis, esperando-se, contudo, que a situação evolua e melhore à medida que os países 

avancem com as consultas conducentes à atribuição da faixa. 

ESOA 

Em termos globais, a ESOA nota que a faixa dos 1500 MHz está disponível para a banda 

larga móvel há vários anos, não tendo sido implementado qualquer serviço de banda larga 

ao consumidor. Não obstante, a ESOA reconhece que poderia haver interesse em 

disponibilizar, total ou parcialmente, a faixa de 1500 MHz para a banda larga móvel em 

Portugal. 

Realça a importância da proteção do serviço móvel por satélite (MSS58) - que opera na faixa 

de frequências 1518-1559 MHz - se a subfaixa 1492-1518 MHz for disponibilizada para 

operações móveis. Atento os estudos da CEPT, a ESOA propõe que a ANACOM identifique 

os portos e aeroportos em Portugal onde os terminais MSS são utilizados por navios e 

aeronaves e defina os limites de densidade do fluxo de potência (PFD59) a serem cumpridos 

pelas estações base móveis implementadas em ou perto dessas áreas. O cumprimento dos 

limites de PFD evitará interferências prejudiciais à maioria das operações MSS marítimas e 

aeronáuticas. 

MEO 

À semelhança dos 40 MHz situados na subfaixa central (1452-1492 MHz), também no caso 

das subfaixas de extensão 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz, dependendo do 

desenvolvimento de equipamentos que operem na faixa dos 1500 MHz, a MEO manifesta 

algum interesse na sua disponibilização para SCET. 

Novamente, não obstante, concordar com a disponibilização da subfaixa para SCET, refere 

não identificar interesse na sua disponibilização conjunta com a faixa dos 700 MHz e reforça 

que, para além da questão da incerteza acerca da disponibilização de equipamentos não 

                                                
58 MSS– Mobile Satellite Service. 
59 PFD- Power Flux Density. 
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existe para já, em termos de mercado, uma necessidade que justifique essa disponibilização 

num calendário mais célere60. 

Quanto à dimensão dos blocos, a MEO reitera a mesma informação facultada acerca da faixa 

central dos 1500 MHz, bem como a incerteza acerca da disponibilização de equipamentos. 

NOWO e ONI 

Estas entidades consideram que as subfaixas [IIC]      

                       

[FIC]. Estas entidades referem ainda que está atualmente em curso o processo de 

harmonização ao nível da UE, que uma das subfaixas está atualmente a ser usada por 

ligações ponto-a-ponto (serviço fixo) e que, do lado da indústria, existe ainda muita incerteza 

acerca da disponibilização de equipamentos de rede e de terminais que efetivamente venham 

viabilizar a utilização da faixa. 

VODAFONE 

A VODAFONE reconhece que toda a faixa dos 1500 MHz possui caraterísticas que apelida 

de interessantes para SCET e responde às questões sobre as subfaixas de extensão 

facultando os mesmos elementos referidos para a subfaixa central dos 1500 MHz. 

Também aplicável a toda a faixa dos 1500 MHz, a VODAFONE advoga que haverá interesse 

numa disponibilização simultânea tão ampla quanto possível, i.e., abarcando todas as faixas 

disponíveis, defendendo, também neste caso, que deverá ser concedida ao mercado a 

oportunidade de valorização deste recurso no âmbito do futuro processo de atribuição das 

faixas destinadas à implementação do 5G. 

 

Questões 5.1 a 5.3 (900 MHz, 1800 MHz e 2,6 GHz) 

5.1. Tem interesse na disponibilização destas faixas para SCET? Justifique. 

5.2. Tem interesse na disponibilização simultânea destas faixas com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique.  

                                                
60 De notar, aliás, que acerca da disponibilização da faixa core dos 700 MHz, a MEO é favorável a que o Estado 

português faça uso da derrogação de 2 anos prevista da Decisão de harmonização, o que implicaria um adiamento 
até 30.06.2022. 
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5.3. Em caso afirmativo, qual a dimensão dos blocos a disponibilizar e a quantidade (mínima 

e/ou máxima) de espectro que considera ser necessário para uma exploração comercial? 

Justifique. 

EMGFA 

O EMGFA refere [IIC]          

            

            

            

          

            

     

    61       62 

 [FIC]. 

Ericsson 

A Ericsson refere que estas faixas estão em utilização há vários anos, são harmonizadas e 

têm um ecossistema bem desenvolvido, incluindo uma harmonização mundial em alguns 

casos. 

MEO 

A MEO manifesta ter interesse na disponibilização destas faixas para SCET, salientando que: 

[IIC]            

            

            

             

            

            

            

           

 [FIC]. 

                                                
61 UL- Uplink – ligação ascendente 
62 DL- Downlink – ligação descendente 
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A MEO refere ainda que [IIC]         

            

              [FIC]. 

Manifesta ter interesse na disponibilização simultânea destas faixas (900 MHz, 1800 MHz e 

2,6 GHz) com a faixa core dos 700 MHz. [IIC]       

            

            

            

  [FIC]. 

Por fim, a MEO entende que [IIC]:  

            

            

           

            

            

            

   

            

            

        

             

            

       [FIC]. 

NOS 

A NOS [IIC]            

            

            

            

            

  [FIC] a ANACOM já admitiu que: “Relativamente à solicitação da NOS para 

que seja reposta igualdade no que diz respeito à quantidade de canais na faixa dos 900 MHz, 

este assunto é pertinente para a ANACOM e em sede própria (p.ex. aquando da atribuição 

de espectro adicional para SCET) deverá ser considerado”. 
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Quanto às faixas dos [IIC]      [FIC], a NOS considera que as mesmas 

devem continuar reservadas para serviços de comunicações eletrónicas para suprimento de 

futuras necessidades de espectro em resultado do crescimento da procura.  

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI consideram que [IIC]        

       [FIC]. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que o espectro remanescente do anterior Leilão Multifaixa também 

se reveste de caraterísticas relevantes para o desenvolvimento de uma exploração comercial 

de serviços de comunicações eletrónicas, devendo assim ser equacionado no futuro processo 

de atribuição, de modo a permitir aos diferentes intervenientes do mercado manifestarem as 

suas perspetivas de exploração comercial – e correspondente valorização das diferentes 

faixas de espectro aqui consideradas – num processo que permita uma participação ativa, 

não discriminatória e transparente.  

Quanto à dimensão dos blocos, a VODAFONE considera que, em princípio, poderá ser 

mantida a canalização já implementada no referido Leilão Multifaixa. 

 

Questões 6.1 a 6.3: (faixa dos 2,1 GHz - subfaixa 1900-1920 MHz) 

6.1. Atenta as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização desta faixa para 

SCET? Justifique. 

6.2. Atenta as condicionantes indicadas, tem interesse na disponibilização simultânea desta 

faixa com a faixa dos 700 MHz? Justifique. 

6.3. Dispõe de elementos adicionais pertinentes, por exemplo, quanto à viabilidade e às datas 

previstas para a disponibilização de equipamentos de rede e terminais para SCET nesta 

faixa? Fundamente. 

EMGFA 

O EMGFA afirma [IIC]          
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           [FIC]. 

Ericsson 

A Ericsson nota que há muito que esta faixa está a ser utilizada, está harmonizada e tem um 

ecossistema bem desenvolvido. 

MEO 

A MEO indica que não tem interesse na disponibilização da faixa dos 1900-1920 MHz para 

SCET, uma vez que a CEPT está a estudar as possíveis utilizações alternativas para mesma, 

não sendo de esperar a sua utilização para este fim. 

NOWO/ONI 

A NOWO e ONI [IIC]           

   [FIC]. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que esta subfaixa não se apresenta como particularmente relevante 

para o desenvolvimento dos serviços 5G, em virtude da quantidade limitada de espectro 

disponível (4 blocos de 5 MHz em modo TDD) e do reduzido ou inexistente apoio por parte 

dos fabricantes de equipamentos de rede e terminais no desenvolvimento de equipamentos 

e serviços nela baseados. 

Apesar de não considerar esta faixa relevante, a VODAFONE nota que a sua inclusão num 

processo de atribuição simultâneo e conjunto com as restantes frequências habilitará o 

mercado a confirmar ou não, a atratividade deste espectro para o desenvolvimento de redes 

de comunicações eletrónicas e, dessa forma, possibilitar que o Estado atribua, utilize e 

valorize o recurso.  
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Questão 7 (faixa dos 450 MHz) 

APIEE, Bragalux, CM Figueiró dos Vinhos, CM Pedrógão Grande, Eurico Ferreira, 

Painhas, REDE e Visabeira 

Estas entidades e empresas, reconhecem, em uníssono, a relevância da iniciativa da EDPD 

desenvolver uma rede privativa de comunicações para melhorar as comunicações de suporte 

à sua atividade, nomeadamente face à essencialidade do seu serviço público e às exigências 

colocadas na manutenção e recuperação do serviço crítico de distribuição de eletricidade que 

assegura, seja na operação da rede por telecomando seja na coordenação das equipas no 

terreno. 

Enquanto prestadores de serviços especializados à EDPD no desempenho de operações 

técnicas afetas à exploração, ou enquanto parte (no caso das autarquias) no processo de 

restabelecimento do fornecimento de eletricidade, com especial relevância nas situações de 

rede perturbada por condições externas adversas, estas entidades/empresas afirmam 

testemunhar o papel fundamental das comunicações móveis e da resiliência que as redes 

privativas de segurança da EDPD têm assumido, constituindo-se frequentemente como único 

meio de comunicações disponível. 

EUTC 

A EUTC afirma que, em alinhamento com as práticas das utilities europeias que 

habitualmente implementam sistemas rádios proprietários, apoia plenamente o projeto da 

EDPD na prossecução de um sistema de comunicações privado, focado nos seus serviços 

de comunicação mais críticos. 

Para tanto refere que, embora tenha havido muitas alocações de espectro na banda dos 

400 MHz (nas faixas 410-430 MHz e 450-470 MHz) em todo o mundo, na maioria dos casos, 

os operadores de telecomunicações não têm conseguido sustentar as operações nessas 

bandas, sendo que os exemplos mais bem-sucedidos do uso de serviços de banda larga 

nesta faixa são de utilities. 

Segundo a EUTC o espectro dos 400 MHz tem sido utilizado para suportar comunicações 

críticas nas indústrias de gás, água e eletricidade há mais de 50 anos, pelo que os conceitos 

de ‘comunicações críticas’ e ‘machine-to-machine’ são bem experienciados nesses sectores. 
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Para sustentar a necessidade de se recorrer a esta banda, a EUTC nota que serviços críticos 

em tempo real geralmente implicam a existência de sistemas de rádio próprios, ao que 

acresce a preocupação com a segurança da rede operacional e o aumento de ataques 

cibernéticos mais intensivos. Por outro lado, o impacto de eventos externos disruptivos (como 

tempestades, incêndios florestais, terremotos) que afetam as infraestruturas mais relevantes 

da sociedade e economia modernas, é, no seu entender, relevante para os planos de 

continuidade de negócios das utilities, justificando-se por isso a prestação de serviços críticos 

e resilientes através de sistemas de radiocomunicações próprios, que possam auxiliar e 

contribuir para a continuidade das operações, também fundamentais para o restabelecimento 

de outros serviços e infraestruturas críticas (água, saneamento, telecomunicações públicas, 

etc.). 

Segundo esta entidade, estes sistemas de rádio precisam de aceder ao espectro licenciado 

para permitir comunicações de longo alcance, com a certeza de que qualquer problema de 

interferência possa ser resolvido pelo regulador de telecomunicações. Considera que a 

segurança operacional e a privacidade dos dados dos clientes são impulsionadoras 

adicionais para redes privadas. 

A EUTC salienta que as necessidades futuras desses sectores resultam num aumento 

massivo do número de pontos a serem conectados, um requisito particularmente adequado 

ao espectro de 400 MHz, que combina taxas de dados adequadas com boa cobertura 

geográfica e penetração nas obstruções artificiais e naturais. Assinala também que para este 

efeito já existe uma variedade de tecnologias standard europeias, capazes de utilizar 

espectro: 

 LTE; 

 CDMA;  

 Tetra; 

 DMR; 

 Ligações fixas ponto-multiponto, conformes com a norma ETSI EN 300 113. 

Por fim, a EUTC evidencia que a sub-banda preferida das utilities é a dos 450-470 MHz, 

existindo utilities na Holanda, Alemanha e Áustria que estão a introduzir sistemas dedicados 

nessas bandas. Nota ainda que os sistemas de rádio das utilities têm outro benefício: a 

maioria dos equipamentos adequados para este tipo de operações pode funcionar com 

flexibilidade entre os 406 MHz e os 470 MHz. 
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JRC 

A JRC refere ter interesse na consulta dado que a mesma endereça aspetos técnicos e 

regulamentares similares aos que afetam as utilities do Reino Unido, onde é responsável pela 

gestão do espectro radioelétrico atribuído pelo regulador inglês para utilização pelas utilities 

dos sectores da eletricidade e gás, nas faixas 450-470 MHz. 

Esta entidade afirma que as utilities são atualmente os principais candidatos à utilização da 

faixa dos 400 MHz, a qual lhes permite endereçar as necessidades associadas à evolução 

das suas redes para redes inteligentes (smart grids), recurso que é reconhecido pelo 

European Radio Spectrum Policy Plan. 

Para a JRC a banda dos 400 MHz apresenta características de grande importância para as 

utilities, nomeadamente na cobertura radioelétrica (alcance) e penetração nos materiais e 

objetos, associado a uma capacidade de transmissão adequada aos requisitos das utilities.  

Salienta que a natureza crítica da informação transmitida nestas redes explica a relutância 

que as utilities têm em recorrer a redes de terceiros, nomeadamente pela impossibilidade de 

transferir a responsabilidade legal pelos danos ou outras consequências decorrentes de 

falhas das redes de comunicações. Nota também que a maioria das utilities já é detentora de 

infraestruturas adequadas aos sistemas da faixa 400 MHz, como torres, redes fixas para 

interligação (backhaul) e sistemas de energia ininterrupta. 

A JRC apoia, assim, a atribuição de espectro na faixa dos 450-470 MHz às utilities 

portuguesas, por contribuir para a performance das suas operações em benefício quer dos 

portugueses, quer dos cidadãos europeus em geral – neste caso pelo contributo e incentivo 

ao desenvolvimento da normalização e do mercado de equipamentos vocacionados para 

utilização nas utilities. 

NOS 

Na opinião da NOS [IIC]          

            

            

            

            

            

                 [FIC]. 
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No caso da faixa dos 450 MHz, a NOS considera que [IIC]     

            

            

                  [FIC]. 

A NOS entende ainda que [IIC]         

            

            

                    

            

            

            

            

            

           

             

            

            

            

     [FIC]. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI consideram que [IIC]        

       [FIC]. 

VODAFONE 

A VODAFONE nota que, por princípio, tem fundadas reservas à concessão de direitos de 

utilização de frequências a entidades que não sejam operadores de redes de comunicações 

eletrónicas e, principalmente, para efeitos de utilizações privativas, alegando para tanto o 

seguinte: 

 estas entidades não têm comprovada experiência na utilização eficiente e eficaz do 

espectro; 

 a implementação de redes de comunicações eletrónicas móveis tem como 

condicionante a garantia de economias de escala e universalidade que não se verificam 
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no caso da EDP, o que poderá conduzir a uma utilização ineficiente deste bem público 

escasso ou a elevados custos de oportunidade numa atribuição para uma finalidade tão 

limitada e confinada; 

 sempre que as ARN63 atribuam direitos de utilização de um bem público para a sua 

utilização privativa e exclusiva, estão a impossibilitar as demais entidades que operam 

no sector (neste caso, o da energia) ou outras entidades de beneficiarem da utilização 

desse espectro para os mesmos fins, o que, atenta a escassez do espectro, não pode 

deixar de ser considerado um resultado preocupante; 

 a possibilidade de qualquer entidade do sector energético recorrer, com idênticas 

condições, a este tipo de serviços pode ser garantida através do recurso aos 

operadores, o que determina a não inevitabilidade ou essencialidade deste tipo de 

atribuição; 

Questiona ainda de que forma conseguiria a ANACOM garantir uma equivalência de 

condições de atribuição no que se refere, por exemplo, a obrigações de reporte, obrigações 

de cobertura ou taxas de utilização do espectro, questões que sendo estruturais deverão ser 

sempre esclarecidas pela ANACOM previamente a qualquer decisão de atribuição de 

espectro. 

Adicionalmente, a VODAFONE sublinha ainda que a ANACOM pretende recolher a opinião 

dos interessados sobre a utilização deste espectro pelo líder do mercado do sector energético 

em Portugal, o que pode levar a ARN a ficar refém do facto de estar a garantir a esta entidade 

uma vantagem competitiva que, atenta a escassez do espectro e a quantidade de 

concorrentes eventualmente em posição idêntica à da EDP, dificilmente poderá ser replicada 

em todos os seus concorrentes. 

Neste cenário, esta entidade entende que esta possibilidade deve ser vedada - ou seriamente 

reequacionada dadas as funcionalidades que podem decorrer de uma atribuição a outras 

entidades, como sejam os operadores de comunicações eletrónicas -, devendo em todo caso 

ser objeto de consulta prévia junto do regulador específico do sector energético. 

A VODAFONE alerta ainda para o facto de esta conduta desvalorizar, de forma significativa, 

o interesse dos operadores de redes móveis na aquisição de espectro para a prestação de 

serviços 5G, na medida em que uma das suas potencialidades passa pela disponibilização 

                                                
63 ARN- Autoridade Reguladora Nacional 
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de serviços M2M e IoT a entidades como a EDP, num espírito de universalidade de utilização 

do espectro e de prestação do mesmo tipo de serviços a todos os prestadores energéticos. 

Questão 7.1 (faixa dos 450 MHz) 

7.1. Tem interesse na utilização do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 463,0375-

467,525 MHz) para redes/serviços acessíveis ao público (redes de comunicações públicas)? 

Justifique. 

7.1.1. Tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core dos 

700 MHz? Justifique. 

7.1.2. Qual a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessária 

para uma exploração comercial? 

EDPD 

A EDPD não tem interesse no espectro identificado para redes/serviços acessíveis ao público, 

mas sim para redes/serviços privados.  

Neste contexto, esta entidade considera que a satisfação dos desígnios da Sociedade Digital 

Europeia, considerados como fatores essenciais ao desenvolvimento e coesão da sociedade 

e que estabelecem requisitos de largura de banda a assegurar a todo o cidadão num contexto 

de concorrência e de sustentabilidade, não dependerá da utilização deste espectro 

(450 MHz), porventura requerendo larguras de banda superiores apenas possíveis nas 

demais faixas de frequências. 

A elevada competitividade na concretização deste desígnio, com uma forte evolução 

perspetivada no domínio das capacidades técnicas do tipo M2M (IoT Celular, mMTC, etc.) 

confirmam, no entender da EDPD, a ausência de espaço para eventuais novas operações e 

respetiva sustentabilidade no curto/médio prazo. 

Ericsson 

A Ericsson não vê um motivo forte para interesse nesta faixa, a menos que o mercado o 

demonstre de forma expressa e sólida. Refere que, atualmente, esta faixa tem um interesse 

limitado a nível global, pois não existe um acordo ou perspetiva global relativamente à 

utilização da mesma, e, por conseguinte, não se espera que o ecossistema (dispositivos, 
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CPE, etc.) esteja em condições nos próximos tempos. Além disso, entende que a quantidade 

de espectro oferecida nesta faixa é especialmente diminuta. 

IP 

A IP refere que, de acordo com os estudos em curso nas instituições ferroviárias e rodoviárias 

dedicadas ao desenvolvimento do FRMCS e C-ITS, não está a ser considerada a utilização 

desta faixa de frequências. No entanto, dado que a IP tem ainda em exploração os sistemas 

de comunicações rádio solo-comboio, em faixa adjacente (457,625-457,875 / 467,625-

467,875 MHz), entende que se deve acautelar e proteger esta faixa de interferências nocivas 

sobre este sistema, atento o risco de afetar a segurança e a operacionalidade da exploração 

ferroviária. 

MEO 

A MEO refere ter pouco interesse na utilização da faixa para a evolução da banda larga móvel, 

[IIC]             

        [FIC]. 

Esta entidade considera que se deverá analisar as oportunidades na faixa dos 450 MHz, em 

conjunto com as necessidades de espectro para o BB-PPDR e, sem excluir o seu interesse 

para redes acessíveis ao público para LTE nesta faixa, considera que nesta fase são 

necessários estudos adicionais e decisões quanto ao BB-PPDR na faixa dos 450 MHz, o que 

poderá condicionar o espectro disponível. Tendo presente o 3GPP TR 36.748 e TS 36.101, 

evidencia que as redes LTE na faixa dos 450 MHz podem ter canais de 1,4 MHz, 3 MHz e 

5 MHz. 

Por fim, afirma não ter interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core 

dos 700 MHz, sendo de esperar que o procedimento de atribuição da faixa dos 450 MHz seja 

diferente. 

 

Questão 7.2 (faixa dos 450 MHz) 

7.2. Tem interesse na utilização do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 463,0375-

467,525 MHz) para redes/serviços não acessíveis ao público, designadamente para a 

instalação de uma rede que implemente uma tecnologia de banda larga? Justifique. 
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7.2.1. Qual a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que considera ser necessária? 

EDPD 

A EDPD confirma o interesse na utilização do espectro identificado, para suporte à atividade 

de distribuição de eletricidade, conforme requerimento que submeteu à ANACOM. 

Esta entidade pretende explorar uma rede privativa em tecnologia LTE, capitalizado no 

suporte IP nativo e nas avançadas capacidades de gestão de qualidade de serviço (QoS), 

que aliado à confirmada disponibilidade de equipamentos dirigidos ao mercado profissional, 

proporciona um ecossistema tecnológico alinhado às necessidades funcionais específicas da 

EDPD. 

Com o objetivo de assegurar um elevado nível de resiliência, esta rede recorre às 

subestações de alta tensão e à rede fixa de comunicações de segurança da EDPD, o que lhe 

confere um comprovado nível de redundância das comunicações fixas de suporte (backhaul), 

bem como a estabilidade das condições físicas de instalação e de autonomia de alimentação 

elétrica. 

A EDPD confirma a necessidade de utilizar os 4,4 MHz FDD nas subfaixas identificadas 

(463,0375–467,525 MHz (DL) e 453,0375–457,525 MHz (UL), que utilizará parcialmente na 

implementação de medidas de harmonização com os serviços em faixas adjacentes (bandas 

de guarda), prevendo aplicar 3 MHz na exploração de serviços de voz e dados. 

MEO 

A MEO refere estar a acompanhar com interesse este tipo de utilizações, pelo que não exclui, 

à partida, o interesse nesta faixa para redes não acessíveis ao público para LTE. Considera, 

no entanto, que nesta fase são necessários estudos adicionais e decisões quanto ao BB-

PPDR na faixa dos 450 MHz, que podem condicionar o espectro disponível. 

Reitera que, tendo em atenção o 3GPP TR 36.748 e TS 36.101, as redes LTE na faixa dos 

450 MHz podem ter canais de 1,4 MHz, 3 MHz e 5 MHz.  
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Questões 7.3 e 7.4 (faixa dos 450 MHz) 

7.3. Antevê algum problema na atribuição do espectro identificado (453,0375-457,525 MHz / 

463,0375-467,525 MHz), atenta a necessidade de se aplicarem técnicas de mitigação para 

proteção dos serviços/aplicações que operam em faixas adjacentes (por exemplo faixas de 

guarda)? 

7.4. Que tipo de redes/serviços/tecnologias pretende implementar e para que mercado alvo? 

Apresente evidências da disponibilidade/desenvolvimento de equipamentos (incluindo 

equipamentos terminais) para o efeito. 

EDPD 

A EDPD analisou as recomendações disponíveis e os limiares de proteção recomendados, 

tendo realizado ainda uma análise técnica junto dos fabricantes potencialmente fornecedores 

do futuro sistema, incluindo as necessárias condições de harmonização e a viabilidade de 

assegurar a sua satisfação. 

Nesta conformidade, a EDPD está a considerar a aplicação das seguintes medidas e critérios 

de projeto: 

 reforço das bandas de guarda existentes para assegurar um total de 1 MHz de banda 

de guarda (valor a rever em função da evolução das condições de harmonização). A 

subfaixa de 4,4 MHz solicitada por esta entidade comportará um sistema de 3 MHz 

(banda útil) com a divisão do restantes espectro no reforço da banda de guarda para 

assegurar efetivamente um valor superior a 1 MHz; 

 utilização de filtros duplex a 25 dB nas estações base; 

 recurso às funções avançadas de controlo de potência e de orientação das antenas. 

À luz do melhor conhecimento disponível, considera que estas medidas serão suficientes 

para assegurar a proteção e compatibilidade identificadas em relação aos sistemas existentes 

nas bandas adjacentes, como: 

 redes privativas: pelo reforço da banda de guarda, utilização de filtros duplex nas 

estações base e, caso necessário, coordenação da instalação das estações base que, 

no projeto EDPD, privilegiarão as subestações de alta/média tensão; 

 sistemas SCPP, pelo reforço da banda de guarda, assegurando mais que 1 MHz; 
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 TDT: separação existente, aplicação de filtros duplex e cumprimento dos níveis OOBE64 

preconizados para as estações base e, nos equipamentos de utilizador, dos limiares 

máximos de emissão fora de banda. 

O projeto de rede privativa da EDPD prevê a utilização de tecnologia LTE, suportando 

serviços de voz e dados, destinados essencialmente ao suporte das funções de automação 

e de telecomando da rede elétrica, bem como às comunicações de voz e de transmissão de 

informação digital no âmbito das atividades desenvolvidas no terreno pelas equipas 

responsáveis pelo despiste, reparação e reconfiguração da rede nacional de distribuição de 

energia elétrica. 

A rede privativa e respetivos serviços são, portanto, de utilização privativa, não constituindo 

oferta acessível ao mercado. 

Para a comprovação da oferta de equipamentos de rede e de terminais com as características 

adequadas ao seu projeto, em condições competitivas, a EDPD desenvolveu e concretizou 

uma consulta competitiva ao mercado para a realização de um piloto em tecnologia LTE-

450 MHz, com total simulação dos serviços operacionais, no espectro identificado (453,0375-

457,525 MHz / 463,0375-467,525 MHz) segundo aprovação da ANACOM. O piloto realizou-

se entre novembro de 2016 a dezembro de 2017 no Concelho das Caldas da Rainha, 

cumprindo os objetivos de serviço e comprovando a oferta de infraestrutura, de terminais nas 

configurações necessárias à EDPD. 

MEO 

Segundo a MEO, as decisões quanto ao BB-PPDR na faixa dos 450 MHz podem condicionar 

o espectro disponível, sendo, por isso, necessários estudos adicionais quanto à proteção dos 

serviços/aplicações que operam em faixas adjacentes, tendo em conta o que já foi efetuado 

para BB-PPDR no ECC Report 240 e 3GPP TR 36.748. 

A MEO afirma não excluir, à partida, o interesse nesta faixa para redes, mas considera que, 

nesta fase, são necessários estudos adicionais. [IIC]      

            

            

                     

[FIC]. Salienta que o relatório do GSA, “Status of the LTE Ecosystem”, de fevereiro 2018, 

                                                
64 OOBE- Out-of-Band Emissions 
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indica que foram anunciados 85 terminais LTE450 (3GPP 31 band, 452,5-457,5 MHz / 462,5-

467,5 MHz). 

 

Questão 8 (3,6 GHz) 

ESOA 

Em relação à faixa de frequências dos 3,6 GHz, a ESOA reconhece o interesse nesta faixa 

para o 5G e a necessidade de resolver as atribuições de frequências mistas realizadas a 

sistemas de banda larga terrestre no passado. A ESOA indica ter destacado junto da 

ANACOM a importância desta faixa para o sector dos satélites em consultas anteriores. A 

seu ver é igualmente importante salientar que esta faixa é muito utilizada para estações 

terrenas do Serviço Fixo por Satélite (FSS) em outras partes do mundo e que efetivamente 

impedirá a utilização internacionalmente harmonizada desta faixa para o 5G. 

Em relação a esta faixa, foram colocadas as seguintes questões: 

Questão 8.1 (3,6 GHz) 

8.1. Tem interesse na disponibilização do espectro atualmente livre nesta faixa para SCET? 

Justifique. 

BBP 

A BBP indica que, enquanto titular de DUF nesta faixa de frequências, tem interesse em 

adquirir/alargar o direito à utilização de frequências uma vez que pretende deter DUF iguais 

em cada zona geográfica. 

Ericsson 

A Ericsson indica que a faixa 3,4-3,8 GHz (e a faixa adjacente 3,8-4,2 GHz) foi identificada 

pela UE como uma das faixas pioneiras de 5G na Europa, e que o GSA espera que todas as 

autorizações iniciais na Europa se baseiem nessa mesma faixa. 

A quantidade de espectro disponível, em conjunto com as propriedades de propagação RF65 

da faixa (considerada como uma faixa 5G “média”, em comparação com as frequências de 

                                                
65 Radiofrequência 
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mmWave66 geralmente discutidas com 5G) tornam, no seu entender, esta faixa muito atrativa 

para operações 5G. 

A Ericsson solicita à ANACOM que não descure a faixa dos 3,8-4,2 GHz, dado que face à 

experiência de clientes desta entidade, a utilização desta banda para aplicações que designa 

como “rádio diretivos” sofreu uma redução contínua ao longo dos anos a favor das faixas de 

6-8 GHz. A partir deste ponto de vista e tendo em conta o interesse global no Japão e nos 

EUA, a faixa de 3,8-4,2 GHz parece ser, para esta entidade, uma futura candidata para 

aplicações 5G. 

IP 

A IP salienta que, no âmbito dos estudos em curso nas instituições ferroviárias e rodoviárias 

dedicadas ao desenvolvimento do FRMCS e C-ITS, não está a ser considerada a utilização 

desta faixa de frequências. 

No que concerne ao C-ITS, nota que, estando a ser envidados, ao nível da Comissão 

Europeia, esforços no sentido de harmonizar a definição do espectro de frequências afeto às 

comunicações veiculares de cariz rodoviário, V2V24 e V2I25, deve ser acautelada a 

possibilidade de atribuir para o efeito frequências na faixa dos 3,4 a 3,8 GHz. 

MEO 

A MEO indica ter interesse nesta faixa para 5G, dado que a faixa 3400-3800 MHz consiste 

em 400 MHz de espectro contíguo, o que potencia a operação de serviços de banda larga 

móvel utilizando a evolução para 5G New Radio (NR) com portadoras até 100 MHz, 

permitindo disponibilizar capacidade e cobertura. 

NOS 

A NOS afirmando que, em princípio tem interesse em todas as faixas ainda que com 

calendários bem diferenciados, considera que a faixa dos 3,6 GHz é primordial para garantir 

a evolução para 5G, sendo complementada, a prazo, com a faixa dos 700 MHz. Sustenta 

assim que é esta a faixa que suportará a evolução da tecnologia para 5G uma vez que 

permitirá responder a um máximo de necessidades em termos de cobertura e capacidade. 

                                                
66 Millimeter Wave 
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NOWO e ONI 

A NOWO e ONI consideram que faixa dos 3,6 GHz é uma das faixas core para os serviços 

de comunicações eletrónicas de banda larga sem fios no âmbito do 5G.  

Do ponto de vista de atratividade, e para efeitos do desenvolvimento de um plano de negócios 

para exploração de serviços de banda larga sem fios no âmbito do 5G, estas entidades 

salientam que esta banda, apesar de menos atrativa para efeitos de cobertura, apresenta 

disponibilidade para ser usada em blocos de maior dimensão, por exemplo com larguras de 

banda de 100 MHz, recomendadas como referência para maximizar as potencialidades da 

tecnologia, permitindo oferecer serviços efetivamente inovadores e diferenciadores. 

Indicam que grande parte dos testes em laboratório, demonstrações ou testes piloto que têm 

vindo a ser realizados, quer desenvolvidos pelos fabricantes ou em parceria com os 

operadores, são realizados na faixa dos 3,6 GHz, em 100 MHz e modo TDD. E notam que já 

foram atribuídos direitos de utilização de frequências nesta banda em alguns países, como é 

o caso do Reino Unido, sendo que outros têm vindo a identificar a faixa dos 3,6 GHz (em 

modo TDD) como banda core para os desenvolvimentos e investimentos 5G. 

A NOWO e a ONI [IIC]          

            

           [FIC]. 

Atentos ao contexto português, em particular à utilização atual desta banda em blocos 

geográficos emparelhados, ao facto de 50% da faixa estar atualmente ocupada e de, no caso 

particular da zona 1 (Lisboa, Leiria, Santarém e zonas de Setúbal) essa ocupação superar os 

50% (igualmente em utilização a metade superior da banda), estas entidades manifestam 

preocupação quanto às possibilidades de desenvolvimento dos serviços de banda larga sem 

fios, no âmbito do 5G, maximizando as potencialidades da tecnologia e do ecossistema, em 

particular no horizonte temporal definido pelo roadmap, i.e. a introdução comercial do 5G em 

pelo menos uma das grandes cidades, em 2020. 

VODAFONE 

A VODAFONE, defendendo que é absolutamente imprescindível assegurar que qualquer 

processo de atribuição disponibilize ao mesmo tempo o maior número de faixas – altas 

médias e baixas – dentro do mesmo procedimento e com base num conjunto de extensas 

considerações desenvolvidas na sua pronúncia, designadamente sobre os fundamentos da 
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sua atribuição e o nível da sua utilização efetiva, conclui que, em nome do interesse público, 

ambos os DUF existentes na faixa dos 3,4-3,8 GHz devem ser revogados. 

Considera ainda que é necessário proceder-se a uma revisão da canalização da faixa, 

devendo ser estabelecidos blocos de 2x5 MHz, ao invés dos 2x28 MHz previstos no 

Regulamento de Leilão de BWA. Também os DUF deverão ter um carácter nacional e não 

regional, de modo a permitir uma implementação eficiente e ampla das tecnologias de 5G, 

contribuindo para um reforço da coesão nacional e a mitigação do fosso digital entre os 

centros urbanos e as regiões predominantemente rurais. 

 

Questão 8.2 (3,6 GHz) 

8.2. Tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core dos 700 MHz, 

mas com a condição/compromisso de os seus detentores aceitarem um “refarming” da faixa 

quando o processo de harmonização para 5G estiver concluído. Justifique. 

BBP 

A BBP considera não ter preocupações com a possibilidade de o leilão para a atribuição de 

direitos de utilização de frequências na faixa 3,6 GHz poder ser realizado simultaneamente 

com o leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências na faixa 700 MHz. 

Quanto à harmonização da faixa, indica ser favorável à sua conformidade com a Decisão de 

Execução da Comissão 2014/276/UE, de 2 de maio de 2014, que altera a Decisão 

2008/411/CE, e que qualquer processo que permita canais adjacentes e faixas adjacentes 

mais amplas será bem-vindo. 

Ericsson 

A Ericsson sugere que esta faixa seja atribuída em simultâneo com a faixa dos 700 MHz, 

propondo que a ANACOM: 

 considere utilizar os instrumentos da comercialização de espectro, se for atribuída 

apenas parte da faixa, permitindo aos detentores de DUF transferir os mesmos numa 

data futura (se assim pretenderem), bem como combinar direitos detidos nos 

3,4-3,6 GHz com os detidos na faixa dos 3,6-3,8 GHz para uma atribuição contígua; 
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 decida atribuir esta faixa antes da conclusão dos estudos em desenvolvimento no seio 

da CEPT/3GPP, devendo incluir um mecanismo para adotar quaisquer potenciais novos 

regulamentos o mais rapidamente possível. 

MEO 

A MEO indica ter interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa core dos 

700 MHz, mas entende que, nesta fase, é mais adequado e prudente aguardar pela 

harmonização das condições técnicas desta faixa para 5G (o que resultará do atual mandato 

da CE à CEPT). 

NOS 

A NOS considera que a atribuição de DUF na faixa dos 3,6 GHz é primordial para satisfazer 

o desiderato de promover a evolução para 5G, não devendo em circunstância alguma a sua 

atribuição ocorrer depois da atribuição da faixa dos 700 MHz, cuja necessidade só antevê 

para alguns anos mais tarde, aspeto a ter em conta em qualquer caso nas condições de 

utilização que venham a ser fixadas para as duas faixas. 

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI [IIC]          

            

            

  [FIC]. Referem que, num cenário de atribuição conjunta, deverá assegurar-se 

que os DUF que vierem a ser atribuídos, mas que não possam ser utilizados de imediato, não 

tenham custos enquanto não for possível a sua utilização a nível comercial. 

Estas entidades tecem ainda algumas considerações sobre os DUF existentes na faixa, 

nomeadamente quanto ao prazo dos mesmos, e as obrigações associadas, considerando 

que o prazo de 2025 (termo do DUF da BBP) condiciona a harmonização e disponibilização 

da banda, bem como a forma como a faixa está organizada, pelo que consideram ser 

importante desenvolver esforços no sentido de harmonizar e rearranjar a faixa, aproveitando 

essa oportunidade de refarming para otimizar de forma continua os blocos de frequência. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que os operadores precisam de um leque variado de escolhas para 

poder encontrar uma solução adequada para atingir vários objetivos (i.e., uma combinação 
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racional entre os binómios de cobertura e capacidade), pelo que entende ser imprescindível 

que qualquer processo de atribuição de direitos de utilização de frequências envolva a 

disponibilização – ao mesmo tempo – do maior número de faixas passíveis de poderem ser 

utilizadas para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas e, principalmente, torne 

possível a aquisição de faixas altas, médias e baixas dentro do mesmo procedimento, i.e., a 

disponibilização de faixas de frequências isoladamente determinará o menor interesse na sua 

aquisição. 

A VODAFONE reconhece que o dilema – metas e prazos indicativos estabelecidos a nível 

europeu por oposição a um procedimento único e mais eficaz – não constitui uma decisão 

simples para os Reguladores, entendendo que este aspeto é particularmente relevante no 

atual contexto, em que se verifica que as diferentes faixas de frequências contêm vicissitudes 

(e.g., aguardam harmonização, têm de ser libertadas, poderá ter de ser efetuado um 

refarming) que determinam a eventual impossibilidade de estarem disponíveis ao mesmo 

tempo. 

Considera ainda que a opção mais adequada a seguir será a eventual prorrogação da 

possibilidade de utilização das faixas de frequências, sem prejuízo da data de realização do 

seu processo de atribuição, i.e., por forma a garantir um processo de atribuição conjunto das 

frequências aptas ao desenvolvimento de 5G que reúna as condições adequadas para os 

operadores implementarem uma solução integrada, completa e sólida. A VODAFONE admite 

ainda que o processo de atribuição das mesmas ocorra em momento anterior ao da sua 

utilização. 

Questão 8.3 (3,6 GHz) 

8.3. Em alternativa, entende mais adequado aguardar pela harmonização desta faixa para 

5G (que resultará do atual mandato da CE à CEPT), não se associando assim a sua 

disponibilização à da faixa core dos 700 MHz. Justifique. 

8.3.1. Qual a data que considera adequada para a atribuição deste espectro? Justifique. 

BBP 

A BBP indica que qualquer procedimento tendente a harmonizar a faixa para 5G é bem-vindo 

desde que não tenha impacto sobre a quantidade de espectro detida pelos operadores 

existentes. Esta entidade considera-se neutra quanto ao facto de esta faixa ser ou não 

leiloada em conjunto com a faixa 700 MHz desde que possa ser harmonizada. 
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Em relação à data adequada para a atribuição de espectro, a BBP entende que a mesma 

deverá ocorrer por volta de 2021. 

Ericsson 

A Ericsson considera que esta faixa irá ser utilizada para 5G-NR com canalizações superiores 

a 20 MHz utilizando sistemas de antena ativas (beamforming Massive MIMO67), realçando os 

trabalhos no âmbito da CEPT/3GPP, pelo que recomenda que a ANACOM faça um 

alinhamento com o resultado dos estudos e conclusões resultantes da UE, nomeadamente 

uma atribuição de espectro na disposição TDD. 

MEO 

A MEO entende que, nesta fase, é mais adequado e prudente aguardar pela harmonização 

das condições técnicas desta faixa para o 5G (o que resultará do atual mandato da CE à 

CEPT). 

A MEO concorda com a condição/compromisso de os detentores deste espectro aceitarem 

um processo de refarming da faixa quando a harmonização para 5G estiver concluída, 

devendo ser, no âmbito daquele processo, avaliadas as condições necessárias para a 

migração dos serviços para soluções alternativas e a calendarização da libertação da faixa 

com a quantidade de espectro contíguo adequada para exploração comercial do 5G. 

A MEO refere ainda que [IIC]         

            

            

            

                 [FIC]. 

Por fim, indica que a disponibilização deste espectro deverá ser precedida da finalização das 

condições técnicas harmonizadas para o 5G, de ensaios técnicos, da definição e 

calendarização do refarming, bem como da libertação da faixa com quantidade de espectro 

contíguo adequada para exploração comercial do 5G. A MEO nota que se espera que só em 

2019 existam equipamentos terminais do tipo CPE, ficando os smartphones para 2020, pelo 

que considera que a disponibilização deste espectro só deverá ocorrer a partir de 2020. 

                                                
67 Multiple Input – Multiple Output 
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NOS 

A NOS salienta que [IIC]          

                [FIC] por oposição à 

FDD atual, e a conclusão de coordenação transfronteiriça com os países vizinhos de modo a 

assegurar a inexistência de interferências. 

Realça também a indefinição ainda existente quanto à harmonização técnica dos 3,6 GHz 

(que só deverá acontecer em 2019), registando que apenas a partir dessa data poderão existir 

equipamentos de rede disponíveis e somente em 2020 existirão terminais.  

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI entendem que a disponibilização desta faixa sem considerar a 

disponibilização conjunta da faixa dos 700 MHz pode permitir antecipar a atribuição dos 

respetivos direitos de utilização. 

No entanto, num cenário de exploração baseado em 700 MHz e 3,6 GHz, argumentam que a 

separação dos procedimentos introduz uma grande incerteza e risco no que será o desenho 

de rede, as larguras de banda, a cobertura, os serviços planeados, os terminais e as opções 

que se tomam para a faixa que é atribuída inicialmente. 

Desta forma, o entendimento destas entidades é que este cenário é mais desfavorável em 

relação ao cenário elencado na questão anterior, no pressuposto assumido por estas 

entidades de que os custos associados ao processo de atribuição de DUF sejam devidos 

apenas quando estes puderem efetivamente ser utilizados. 

Tendo em consideração o objetivo de desenvolver comercialmente o 5G em pelo menos uma 

grande cidade, em 2020, e a expetativa de disponibilidade de equipamentos de rede e em 

particular, de terminais em quantidades comerciais durante 2019, a NOWO e a ONI 

consideram que este espectro deverá ser atribuído durante 2019, preferencialmente durante 

o primeiro semestre. 

VODAFONE 

A VODAFONE, reiterando os comentários anteriores, refere que a opção mais adequada a 

seguir será a eventual prorrogação da possibilidade de utilização das faixas de frequências, 

sem prejuízo da data de realização do seu processo de atribuição, por forma a garantir um 

processo de atribuição conjunto das frequências aptas ao desenvolvimento de 5G que reúna 
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as condições adequadas para os operadores implementarem uma solução integrada, 

completa e sólida. 

 

Questão 8.4 (3,6 GHz) 

8.4. Qual a dimensão dos blocos e a quantidade (mínima e/ou máxima) de espectro que 

considera adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

BBP 

A BBP considera que a quantidade mínima de espectro que deve ser disponibilizada é de 

40 MHz de frequência adjacente até um total de 100 MHz. 

Ericsson 

A Ericsson considera que será necessária uma largura de banda de pelo menos 100 MHz de 

espectro contíguo por operador de rede para que possam usar e explorar na íntegra as 

capacidades do 5G nesta faixa. 

MEO 

A MEO considera que [IIC]                     

[FIC]. Acrescenta que a quantidade de espectro contíguo para a exploração comercial 

adequada do 5G/NR TDD nesta faixa deve ser de 100 MHz no máximo, tendo em 

consideração as especificações do 3GPP. 

NOS 

A NOS considera que [IIC]          

            

    [FIC]. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI consideram que, para uma exploração comercial desta faixa, deverão ser 

equacionados blocos de 100 MHz de espectro desemparelhado (TDD). 
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VODAFONE 

A Vodafone considera que a definição de blocos não deverá ser inferior a 50 MHz, devendo, 

no entanto, ser estabelecido um spectrum cap de 100 MHz para cada detentor de direitos de 

utilização nesta faixa. 

 

Questão 9 (26 GHz) 

ESOA 

Sobre os 26 GHz, a ESOA reconhece que, tal como explicado pela ANACOM, esta faixa será 

pioneira na Europa para permitir uma capacidade adequada à prestação de serviços 

inovadores, viabilizando novos modelos de negócio e permitindo que outros sectores da 

economia beneficiem do 5G. Embora as condições de utilização desta faixa estejam 

atualmente em análise, a ESOA considera que o regime de autorização para o 5G deve incluir 

termos e condições explícitos que permitam a utilização futura viável e sustentável desta 

banda pelos serviços FSS/EESS68/SRS69 e igualmente a proteção das estações terrestres 

EESS/SRS e das estações espaciais FSS de uma interferência inaceitável. 

Facebook 

Esta entidade considera que a atribuição de especto em várias faixas (700 MHz, 1500 MHz, 

3,6 GHz e 26 GHz) faz de Portugal um exemplo para o resto do mundo e, nesse sentido 

solicita à ANACOM que o regime regulamentar, que vier a ser adotado para a faixa dos 

26 GHz, não impeça o desenvolvimento das estações instaladas em plataformas de grande 

altitude/high altitude platform stations (HAPS) que irão suportar serviços de comunicações de 

emergência bem como serviços de transporte de dados para os serviços 5G. 

Em relação a esta faixa, foram colocadas as seguintes questões: 

Questões 9.1 a 9.4 (26 GHz) 

9.1. Tem interesse na disponibilização da faixa dos 26 GHz para SCET? Justifique.  

                                                
68 Earth Exploration Satellite Service (EESS) 
69 Space Research Service (SRS) 
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9.2. Em caso afirmativo, e tendo em conta o acima referido, que data considera adequada 

para a sua disponibilização? 

9.3. Sendo possível, tem interesse na disponibilização simultânea desta faixa com a faixa 

core dos 700 MHz? Justifique e indique de que forma as condicionantes poderão ser 

acauteladas. 

9.4. Qual a quantidade de espectro (mínima e/ou máxima) de espectro que considera 

adequada para uma exploração comercial? Justifique. 

Ericsson 

A Ericsson mostra-se favorável à disponibilização desta faixa e sublinha que, para resolver 

os problemas de capacidade no longo termo, será essencial encontrar espectro adicional para 

SCET. Neste âmbito, sublinha o trabalho já feito ao nível do RSPG, o qual identificou a faixa 

como pioneira para o 5G, e na UIT, que inclui este tema na agenda da próxima WRC-19. 

Quanto a data para a sua disponibilização, a Ericsson indica que deverá a ser a adequada 

para manter Portugal na vanguarda do desenvolvimento e da sociedade digital, sublinhando 

que a atribuição da faixa dos 26 GHz deverá ser atempada, pese embora reconheça que a 

faixa ainda se encontra em discussão ao nível mundial, integrando a agenda da próxima 

WRC-19. 

Por último, sobre a largura de banda necessária para uma exploração comercial, a Ericsson 

informa que o tema está presentemente em discussão, sendo expectável que a dimensão 

dos blocos seja definida com base em múltiplos de 100 MHz, sendo necessários, por 

exemplo, 400 MHz por operador. 

MEO 

A MEO indica ter interesse na disponibilização desta faixa para SCET, justificando que [IIC]

            

            

                  [FIC]. 

Sobre a data adequada para a disponibilização da faixa, a MEO defende que [IIC]  

           [FIC]. 
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Sobre o interesse numa disponibilização conjunta com os 700 MHz, a MEO responde 

afirmativamente. Porém, defende o adiamento da atribuição da faixa core dos 700 MHz para 

2024, envolvendo o recurso à possibilidade de derrogação da Decisão dos 700 MHz. 

Quanto às salvaguardas a ter em conta para a atribuição da faixa dos 26 GHz, a MEO alerta 

para a relevância de apurar se será necessário prever faixas de guarda para salvaguardar 

interferências em faixas adjacentes. 

Quanto à quantidade de espectro mínima para viabilizar a operação comercial na faixa dos 

26 GHz [IIC]            

            [FIC]. Com Carrier Aggregation considera a MEO ser de esperar 

uma largura de banda agregada de [IIC]    [FIC], notando a este respeito que a UIT 

(Relatório ITU-R M.2410-0) indica que a largura de banda agregada suportada no caso das 

faixas acima de 6 GHz deverá ser, no mínimo, de 1 GHz. 

NOS 

A NOS, invocando o seu compromisso com o país e com a promoção e evolução tecnológica, 

e, nesse contexto, sinalizando o seu interesse em evoluir para 5G, indica que, por esse motivo 

e a par com as faixas dos 700 MHz e dos 3600 MHz, tem interesse em obter direitos de 

utilização na faixa dos 26 GHz para SCET. Neste contexto, a NOS manifesta desde já [IIC]

            

       [FIC]. 

No caso concreto da faixa dos 26 GHz e respetivo calendário para atribuição, ressalvando 

considerar precoce qualquer decisão com vista à atribuição e definição integral das condições 

para atribuição de espectro para suportar a evolução para 5G, a NOS indica que a atribuição 

desta faixa [IIC]           

            

  [FIC]. 

Justifica este operador que a harmonização da faixa dos 26 GHz é ainda uma incógnita e 

indica, inclusivamente que, de momento, é incerto quando estarão efetivamente definidas as 

condições de utilização da faixa dos 26 GHz para suporte do 5G, bem como, não existem 

previsões consistentes sobre quando haverá protótipos de equipamentos para esta faixa. 

A título preliminar e assinalando que os estudos ainda decorrem, a NOS entende que a 

dimensão adequada para os blocos na faixa dos 26 GHz deverá ser de, no mínimo, [IIC] 
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  [FIC] (espectro contíguo por operadores). Não obstante, este operador também 

indica que, para garantir um incremento da capacidade da ordem de 10 vezes na faixa dos 

26 GHz face ao pretendido na faixa dos 3,6 GHz (i.e., atingindo-se débitos da ordem dos 10 

Gbps), este operador aponta para uma necessidade de espectro perto de [IIC]             [FIC]. 

Complementa este operador dizendo que esta estimativa é corroborada pelos primeiros 

testes realizados para utilizações do tipo FWA.  

NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI [IIC]          

            

            

            

      [FIC]. Estas entidades referem que a faixa é mais 

apropriada para cenários de reforço de capacidade, pelo que tendencialmente torna-se mais 

interessante numa fase posterior do plano de exploração. 

Pelos mesmo motivos, em relação com a possibilidade de atribuição simultânea com a faixa 

core dos 700 MHz, a NOWO e a ONI esclarecem [IIC]                [FIC]. 

Quanto à dimensão dos blocos, no caso de espectro desemparelhado (TDD) e pelas mesmas 

razões indicadas relativamente à constituição dos blocos na faixa dos 3,6 GHz, consideram 

deverão ser equacionados blocos de 100 MHz. Ainda e confirmando as condicionantes 

elencadas pela ANACOM no documento de consulta, a NOWO e a ONI alertam para as 

utilizações atuais desta faixa e sublinham [IIC]       

           [FIC]. Por outro lado, e no que 

respeita aos equipamentos, indicam que não são esperados constrangimentos uma vez que 

esta foi identificada como faixa preferencial para o 5G nos Estados Unidos. 

VODAFONE 

Sendo possível, e uma vez ultrapassadas as questões que possam obstar a que esta faixa 

possa integrar um processo de atribuição conjunta da faixa core dos 700 MHz e de outras 

que estejam em condições de integrar esse processo, a VODAFONE considera relevante a 

incorporação dos 26 GHz nesse processo. Contudo, sublinha que para o efeito será essencial 

que estejam definidas condições técnicas claras e concretas para a exploração da faixa e 

que, desse modo, garantam uma efetiva harmonização. 



 

66 

Releva, ainda, a existência de uma grande incerteza associada a esta faixa, alertando 

designadamente, para o atual nível de ocupação da faixa e para a falta de consenso e de 

apoio por parte da indústria dos fabricantes de equipamentos. 

Também devido a esse nível elevado de incerteza, a VODAFONE indica não existir também 

nesta área informação precisa quanto à dimensão adequada para os blocos. Antecipa, porém, 

que essa dimensão poderá ser da ordem das centenas de MHz de forma a potenciar as 

utilizações específicas previstas para o 5G. 

 

Questão 10 (Questões transversais) 

IP 

Esta entidade considera que, tendo em conta a natureza e finalidade dos sistemas de 

comunicações de exploração rodoferroviárias, partes dos aspetos técnicos desta questão se 

encontram respondidos nas questões anteriores. Pelo seu carácter comercial, refere que não 

se aplicam à IP outros aspetos desta questão. 

Sobre esta matéria, foram colocadas as seguintes questões: 

Questão 10.1 (Questões transversais) 

10.1. Que procedimento de atribuição e respetivas condições considera mais adequadas? 

EMGFA 

O EMGFA entende que [IIC]         

             [FIC]. 

CEiiA 

De acordo com a CEiiA deve desenvolver-se um leilão condicionado, definindo-se a dimensão 

do espectro do lote, condicionantes entre lotes, limites máximos e mínimos do espectro e o 

âmbito geográfico (remetendo para uma referência a pacotes territoriais no âmbito da 

resposta à questão 10.3 b). 

Deverão existir, segundo esta entidade, critérios adicionais que fomentem a abertura e 

concorrência e garantam qualidade, nomeadamente sobre cobertura territorial equilibrada 
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(cidades / zonas rurais); universalidade do acesso; qualidade de serviço (com garantia de 

largura de banda / capacidade, latência, resiliência e nível de serviço outdoor / indoor) e perfil 

do licitador (perfil do serviço: integração vertical (dados, voz, etc.) e perfil do licitador: 

integração horizontal/ integração vertical). 

MEO 

A MEO nota que tanto o procedimento de atribuição como as condições associadas devem 

ser definidas tendo em consideração, entre outros aspetos, os objetivos visados, as 

condições específicas dos mercados, os eventuais constrangimentos técnicos e/ou 

regulatórios e as características radioelétricas das faixas de frequência a disponibilizar. Desta 

forma, tendo em conta o presente contexto, em que se consideram diversas faixas de 

frequências e não estão ainda os objetivos claramente identificados nem fixados, este 

operador considera essencial garantir que o processo de atribuição de espectro é 

transparente, proporcional, independentemente de ser leilão, concurso ou uma combinação 

concurso/leilão. 

No que se refere às faixas de frequências dos 700 MHz, 3,6 GHz, 26 GHz, 900/1800 MHz e 

2,6 GHz a MEO propõe que seja adotado um regime de acesso limitado com procedimento 

de seleção por concorrência, em concreto um leilão multifaixa (à semelhança do que 

aconteceu no âmbito do Leilão Multifaixa realizado em 2011), com faixas complementares e 

faixas substitutas, uma vez que existem diversas frequências que permitem disponibilizar 

capacidade adicional para redes LTE e evolução para 5G. 

Considerando que a eficiência do processo de atribuição é condicionada pelas regras de 

seleção adotadas, pelo calendário do processo, pelos custos de espectro a fixar e pelas 

condições de utilização que forem impostas, a MEO entende que a atribuição da faixa dos 

700MHz e de outras faixas relevantes só deve ocorrer no momento em que as mesmas 

puderem ser utilizadas pelos operadores, e nunca antes de 2020, e que, tendo em 

consideração a necessidade de investimento inicial, deve ser permitido o diferimento parcial 

do pagamento do preço a pagar pelo espectro adquirido. 

Por último, a MEO sublinha que os DUF do espectro para SCET nestas faixas devem ter 

âmbito nacional. 
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NOS 

Na opinião da NOS a atribuição de espectro adicional para suportar a evolução para 5G deve 

seguir [IIC]           [FIC], porque dessa forma se garante a [IIC] 

              [FIC] nas faixas dos 3600 MHz e 700 MHz 

[IIC]           [FIC]. 

Notando que a nível nacional já foram utilizados diferentes modelos para a atribuição do 

espectro, a NOS identifica um conjunto de questões (como garantir concorrência após a 

atribuição o espectro? Os consumidores vão poder exercer direito de escolha em condições 

concorrenciais, ao mesmo tempo que se assegura às empresas um enquadramento 

adequado ao investimento?) que entende devem ser colocadas aquando do processo de 

escolha do modelo de atribuição do espectro e enfatiza que o modelo escolhido deve ser 

aquele que maximize o seu valor para a sociedade – ou seja, que equilibre a utilização efetiva 

e eficiente do espectro com um ambiente competitivo, obtendo os concorrentes uma taxa de 

retorno adequada ("normal") dos seus investimentos e os consumidores serviços inovadores, 

diversificados e de qualidade. 

De acordo com a NOS, o modelo mais adequado dependerá de vários elementos, 

nomeadamente do espectro a atribuir, da quantidade de espectro disponível e do momento 

de atribuição, do interesse dos atuais e potenciais operadores, da expectativa da evolução 

tecnológica e de serviços, da expectativa da atribuição futura de espectro "substituto" e do 

respetivo enquadramento regulatório, concorrencial e económico, não existindo, a seu ver, 

um modelo de atribuição que seja em abstrato e por definição superior aos demais.  

Num cenário caracterizado por escassez de espectro, a NOS refere que há tendência para a 

consideração de um procedimento de atribuição concorrencial ou por seleção, de modo a 

adequar a procura à oferta, e a garantir a valorização deste recurso. No entanto, nota que, se 

o interesse efetivo, sustentado e credível no espectro a atribuir não ultrapassar o espectro 

disponível, não existe justificação para impor um procedimento concorrencial ou por seleção. 

Numa situação em que não há uma procura efetiva e sustentada (e sustentável) superior à 

oferta deverá optar-se por uma atribuição direta aos interessados a qual é enquadrável no 

regime de acessibilidade plena previsto no artigo 30.º, n.º 5 da LCE. 

Adianta ainda a NOS, que esta opção evita os custos diretos e indiretos para o regulador e 

para os operadores que decorrem de um procedimento de atribuição por seleção ou 

concorrencial, os quais, de acordo com o que diz ser a sua experiência, [IIC]   
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              [FIC] facto que deve ser também ponderado pelo 

regulador no âmbito da sua responsabilidade de promover condições de concorrência efetiva 

e sustentável, em defesa dos interesses dos cidadãos e em linha com os seus objetivos 

regulatórios. 

A NOS entende que não deve bastar ao regulador que seja apresentada uma simples 

manifestação de interesse para ser considerada no âmbito da decisão sobre o modelo de 

atribuição, devendo antes apreciar a efetividade e sustentabilidade do interesse demonstrado 

e recorda, a esse propósito, manifestações anteriores de interesse em obter espectro que 

depois ou não foram concretizadas ou tendo sido, o espectro não foi depois utilizado. 

Concretamente sobre a atribuição dos direitos de utilização de frequências que irão suportar 

o desenvolvimento tecnológico de 4G para 5G, a NOS considera que o modelo de atribuição 

deve ter em conta o seguinte: 

 o 5G não é uma nova tecnologia, mas sim a evolução do 4G, em combinação com o 

qual começará a ser disponibilizado, pelo que entende a NOS [IIC]   

            [FIC], dado que a introdução da 

tecnologia 5G está prevista num modo non-stand alone (só posteriormente é que 

poderá haver desenvolvimento de um modelo stand-alone), através da rede core 4G, 

ou seja, [IIC]           

        [FIC]; 

 a experiência passada corrobora a ausência de interesse efetivo de novos players no 

mercado móvel nacional: recorda que no âmbito dos processos de atribuição para 

suportar serviços móveis verificados em Portugal nos últimos 10 anos só resultaram as 

ofertas apresentadas pelos operadores móveis, apesar das condições favoráveis para 

novos entrantes que, no entanto, não expressaram interesse nesses processos; 

 o nível de concorrência no mercado móvel nacional é elevado: considera que uma vez 

que a dinâmica concorrencial entre os três operadores móveis é intensa e tem garantido 

uma elevada cobertura e qualidade dos serviços móveis disponibilizados aos cidadãos 

e às empresas nacionais, a ANACOM deverá, por forma a garantir uma concorrência 

efetiva e equilibrada após a atribuição das frequências, privilegiar a exploração das 

economias de escala e de gama, ao invés de uma potencial pulverização da oferta; 

 a seu ver a ANACOM reconhece os benefícios da atribuição das frequências através 

do regime de acessibilidade plena, já que no documento de consulta refere, a propósito 
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da faixa dos 3600 MHz, que o procedimento tem a vantagem de reduzir a carga 

administrativa, desde que a procura não excedesse a oferta; a NOS sublinha neste 

contexto que apenas os operadores móveis atuais procurarão de forma efetiva e 

sustentada o espectro que irá sustentar o 5G; 

 a atribuição de direitos de utilização de frequências através de seleção por concorrência 

ou comparação é ineficiente no contexto nacional: dado que, na sua opinião, não existe 

interesse efetivo e sustentável nas frequências a atribuir, ou seja, qualquer motivo para 

que exista escassez de espectro, [IIC]       

            

    [FIC] quer por parte dos interessados, como por parte do regulador. 

Em suma, a NOS defende que os direitos de utilização das frequências que irão suportar os 

serviços 5G deverão ser atribuídos [IIC]         

[FIC] sendo garantida a disponibilidade de espectro necessária e suficiente. 

NOWO e ONI 

Na opinião da NOWO e ONI o procedimento de atribuição deve ser o leilão, por garantir a 

valorização económica das faixas de frequências. 

Apontam a necessidade de equilibrar o preço base dos lotes, ou preço de reserva, para que 

não sejam inviabilizados os planos de negócios e exploração das entidades que adquiram 

DUF, dado que, em particular os novos entrantes, têm que suportar inicialmente um conjunto 

elevado de investimentos associados quer ao desenvolvimento de rede como à infraestrutura 

de suporte ao negócio. 

Tendo em conta as condicionantes associadas a algumas faixas e no caso da atribuição dos 

DUF ocorrer em momento anterior à data em que podem ser utilizados, a NOWO e ONI 

consideram que os custos associados ao processo de atribuição de DUF só devem ser 

devidos no momento em que sejam utilizados em exploração comercial. 

VODAFONE 

A VODAFONE entende que, por forma a garantir uma maior simplicidade nos processos de 

atribuição e, principalmente, o cumprimento do princípio da igualdade de tratamento dos 

potenciais interessados, a forma, finalidade e procedimento de atribuição do espectro deve 

ser o mais uniforme possível. 
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Num contexto em que reitera que as diversas faixas de espectro a disponibilizar devem ser 

objeto de um procedimento único, notando que a opção por um procedimento de seleção, por 

comparação ou concorrência, ou ainda por um regime de acessibilidade plena, depende da 

quantidade de manifestações de interesse que sejam apresentadas no âmbito da presente 

consulta, a VODAFONE é da opinião que um leilão, por ser um processo aberto, transparente 

e não discriminatório, permite garantir que todos os interessados podem concorrer em 

igualdade de condições e dessa forma fomentar a competitividade do mercado. 

Na perspetiva desta entidade, o leilão é o mecanismo que melhor promove a acessibilidade 

para todos os interessados e que garante a flexibilidade necessária para a execução das 

diversas estratégias que os mesmos possuem e a valorização eficiente do espectro enquanto 

recurso escasso. 

Sem prejuízo, a VODAFONE salienta que para garantir a prossecução do interesse público e 

evitar a criação de sérias distorções concorrenciais e de entidades participantes no leilão 

condicionarem a atribuição de espectro a outras, as regras e o desenho do processo deve ter 

conta os princípios de transparência, possibilitar a execução dos planos de negócio dos 

operadores e estimular a aquisição de espectro por forma a assegurar a sua utilização 

eficiente. 

Refere adicionalmente que as regras de acesso ao leilão devem assegurar a obrigatoriedade 

de igualdade de tratamento entre os vários interessados no acesso e utilização do espectro 

e a apresentação pelos interessados de garantias da sua utilização efetiva. 

Finalmente, a VODAFONE defende que o modelo SMRA (Simultaneous Multi-Round Action) 

é o mais adequado, tendo já sido utilizado pela ANACOM no anterior Leilão Multifaixa e por 

vários países europeus, por permitir assegurar uma atribuição eficiente dos recursos de 

espectro a leiloar e por dotar os operadores da flexibilidade necessária para o 

desenvolvimento das suas estratégias de aquisição e valorização. 

 

Questão 10.2 (Questões transversais) 

10.2. Que condições entende que devem ser associadas à utilização das faixas de 

frequências que, isolada ou conjuntamente, forem disponibilizadas? 
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CEiiA 

No entender da CEiiA devem ser associadas as seguintes condições à utilização das faixas 

de frequências: interoperabilidade; standards operacionais; escalabilidade; latência; 

fiabilidade; agilidade e flexibilidade; novos modelo de negócio para partilha de rede – 

neutralidade; slicing da rede; cobertura geográfica e nível de serviço outdoor/indoor; 

complementaridade da infraestrutura existente; resiliência; roaming territorial e de serviços e 

segurança e privacidade. 

Ericsson 

Na opinião da Ericsson os direitos de utilização de frequências devem ter uma vigência 

mínima de 20 anos e pressupondo a renovação a um custo limitado ou sem custo, desde que 

estejam a ser prestados serviços com base numa implementada. Dever-se-á ademais 

acautelar que todos os direitos de utilização de frequências expiram em simultâneo, devendo 

ser considerada a opinião do operador a este respeito. Assim, ficará criado um ambiente 

favorável ao investimento de longo prazo, contribuindo para aumentar a segurança 

relativamente a potenciais retornos do mercado. 

A Ericsson alerta para o risco de os operadores terem uma menor propensão a investir nas 

suas redes se o regulador adotar licenças de curta duração, uma vez que o seu acesso ao 

espectro no futuro não é garantido. Assinala o impacto que a duração da licença de espectro 

e os respetivos termos de renovação, pode ter na qualidade, bem como no alcance das redes 

móveis e realça a sua importância para incentivar o investimento na rede, que se manifestará 

depois em serviços de qualidade superior. Recorda, a propósito, que a própria União Europeia 

propôs recentemente que a vigência mínima das licenças passasse a 25 anos, à luz dos 

futuros investimentos do 5G, possibilitando aos operadores reduzir o risco associado ao seu 

investimento e o tempo necessário para garantir um retorno razoável do mesmo.  

Observa, adicionalmente, que quanto maior for o número de licenças de espectro a renovar 

em determinado momento, mais incertezas isto transmitirá aos operadores, aumentando o 

risco associado a investimentos em redes e prejudicando, por último, a prestação dos 

serviços, pelo que, refere, os reguladores são aconselhados a usar uma abordagem 

transparente e previsível relativamente à renovação. Julga, ainda, que este processo de 

renovação das licenças deve começar três ou quatro anos antes do término da licença, 

permitindo assim que os serviços possam, se necessário, ser prestados noutras faixas. 
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MEO 

A MEO considera que as condições de utilização a associar aos direitos de utilização devem 

ser flexíveis, adequadas ao esforço de investimento, transparentes, proporcionais, não 

discriminatórias, ajustadas aos objetivos previamente fixados e previsíveis, só podendo ser 

alteradas em virtude de razões verdadeiramente excecionais e fundamentadas. 

Refere que, para a fixação das condições de utilização, devem ser consideradas as 

características radioelétricas das faixas de frequência e as condições técnicas harmonizadas; 

as utilizações incumbentes se as houver; eventuais constrangimentos colocados por 

aplicações nas faixas de frequência adjacentes e/ou em zonas de fronteira; garantir a 

existência de blocos de espectro contíguo para uma utilização mais eficiente do espectro e 

taxas moderadas de espectro em especial nas faixas com canalizações elevadas (por 

exemplo nos 3,6 GHz e 26 GHz). 

Assim, a MEO considera adequado que, quando o acesso ao espectro é condicionado, sejam 

fixadas condições de cobertura, de qualidade, de implementação e de utilização efetiva e 

eficiente e que, nos casos em que se perspetiva uma atribuição conjunta, seja avaliada a 

eventual complementaridade das respetivas faixas de frequência. 

NOS 

A NOS é de opinião que o âmbito geográfico dos direitos de utilização para suportar o 5G 

deve ser nacional, reconhecendo, no entanto, que na faixa dos 26 GHz poderão antecipar-se 

outros modelos de utilização que não a nível nacional e que deverão ser oportunamente 

considerados. 

A NOS entende que as condições de atribuição e utilização das frequências, 

independentemente da sua natureza, como por exemplo obrigações de cobertura, devem ser 

proporcionais, fundamentadas e equilibradas. Por outro lado, não devem onerar 

indevidamente a aquisição e utilização do espectro em prejuízo do valor que se pretende 

atingir: a disponibilização e o acesso abrangente dos serviços à generalidade dos utilizadores 

individuais e empresariais através de ofertas inovadoras e atrativas. 

Em suma, as condições de atribuição e utilização das frequências devem promover a 

concorrência no sector, garantindo a ausência de distorções da concorrência e a sua 

sustentabilidade a prazo, por via de uma utilização efetiva e eficiente do espectro, tendo como 
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fim último a defesa dos interesses e maximização do benefício dos utilizadores de serviços 

de comunicações eletrónicas. 

Este operador, nota o curto ciclo de retorno de investimento face ao 4G, onde o nível de 

investimento se mantém alto, e sublinha a importância de ser considerada a pressão negativa 

sobre as receitas que se verifica desde há vários anos no sector que, refere, é do 

conhecimento da ANACOM, e que é explicada não só pela crescente importância dos bundles 

de serviços de comunicações, mas também pela forte pressão competitiva que se regista no 

mercado nacional, resultante da concorrência dos OTT, e de algumas medidas regulatórias, 

como é o caso do roaming. Observa a NOS que esta situação [IIC]    

        [FIC], dado que a [IIC]         

              [FIC]. Afirma que, apesar do 

aumento da penetração, do nível de consumo e da qualidade dos serviços disponibilizados, 

a tecnologia 4G não travou a queda de receitas do sector. 

Pelo contrário, a NOS crê que a evolução para 5G [IIC]      

            

            

            

            

            

            

            

               [FIC]. 

Reiterando a necessidade de criar condições regulatórias que fomentem a atribuição e 

utilização eficiente do espectro, mas permitindo aos operadores a canalização de recursos 

para os ativos que beneficiem os cidadãos e empresas nacionais, ou seja, a canalização de 

recursos para a rapidez e abrangência de cobertura, inovação de serviços e promoção da 

sua utilização, a NOS propõe que: 

 os custos de aquisição do espectro devem ser minimizados ou até eliminados; 

 a imposição de obrigações de cobertura deve ser cuidadosamente ponderada e 

considerar a cobertura de banda larga que já existe ou se perspetiva existir, 

independentemente da tecnologia de suporte; 
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 seja revisto em baixa o nível das taxas de espectro, equacionando-se um modelo de 

taxação baseado num preço único por MHz, para além de se garantir que as mesmas 

não se aplicarão até o espectro poder ser plenamente utilizado; 

 seja incluída nos DUF uma obrigação explicita de partilha de infraestruturas. 

No que concerne ao nível e ao modelo de taxação atual, a NOS advoga que estes são 

insustentáveis, tendo em conta a necessidade de atribuir uma quantidade elevada de 

espectro necessária para o 5G, [IIC]        

            

       [FIC]. 

A NOS reitera que [IIC]          

            

          [FIC] e, neste sentido, recorda a posição assumida pela 

Comissão Europeia sobre a razoabilidade das condições de atribuição e utilização de 

espectro, formalmente traduzido no artigo 42.° e nos considerandos 95 a 98 da proposta de 

novo enquadramento regulamentar apresentada em setembro de 2016. 

Por fim, propõe que seja criada uma regra que estabeleça que as taxas de utilização de 

espectro não podem ser alteradas durante a vigência dos DUF ou, pelo menos, num período 

alargado e pré-definido de tempo. No seu entender, esta medida aumentaria a previsibilidade, 

em benefício do investimento, e evitaria que a revisão das taxas de espectro, seja inesperada 

e orientada pelo que diz serem motivos oportunísticos de aumento da receita, em prejuízo do 

sector, que classifica como crítico para o desenvolvimento do país. 

Quanto à partilha de infraestruturas, a NOS entende que a atribuição de DUF para 5G deverá 

ter associada esta obrigação, que deve, pelo menos, contemplar a partilha de infraestruturas 

passivas. A obrigação justifica-se pela necessidade de racionalizar a afetação de recursos, 

estimular a rapidez de cobertura e implementação de serviços, por preocupações ambientais 

e pela dificuldade de o mercado chegar a uma solução satisfatória de autorregulação. 

Considera ainda que deverá ser clara a proibição do comércio secundário de espectro quando 

este não for adquirido para utilização efetiva no fornecimento de serviços de comunicações 

eletrónicas, mas sim para mera especulação, ou seja, para obtenção de benefícios apenas e 

só por via da sua transação. Apesar de reconhecer as virtudes do comércio secundário, esta 

entidade entende que o mesmo deve estar ao serviço do suprimento de necessidades 
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concretas e específicas de entidades que pretendem fazer uma utilização efetiva e eficiente 

do espectro. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI entendem que no momento da disponibilização e definição dos 

procedimentos de atribuição dos DUF devem ser disponibilizadas as regras associadas ao 

custo anual dos mesmos. 

VODAFONE 

A VODAFONE refere que o valor que os interessados estarão disponíveis para suportar pela 

disponibilização inicial dos DUF será menor se as condições impostas para a disponibilização 

do espectro forem mais onerosas. 

Neste contexto, o operador entende que as condições associadas à utilização das faixas de 

frequências devem ser reduzidas ao mínimo indispensável e sugere para o efeito que seja 

considerada a introdução de um prazo mínimo de exploração comercial para garantir uma 

utilização eficiente e eficaz do espectro. 

Entende a VODAFONE que a promoção, conforme os objetivos da Agenda Digital, da 

inclusão digital das regiões mais desfavorecidas ou rurais já foi assegurada pelas obrigações 

em vigor associadas quer à atribuição de direitos de utilização da faixa de frequências dos 

800 MHz, quer à renovação dos direitos de utilização da faixa de frequências dos 2100 MHz, 

as quais abrangem 1068 freguesias. 

Nota que, no caso de serem impostas obrigações de cobertura, terá que ser considerada uma 

redução dos preços para a atribuição de espectro, dado que os operadores terão que 

canalizar recursos de investimento para a concretização e cumprimento dos níveis de 

cobertura que sejam fixados. 

A VODAFONE alega ainda que deve ser também considerada a natureza dos potenciais 

interessados na utilização das faixas de frequências, designadamente para uma utilização no 

âmbito das redes privativas, em que o gozo do bem, refere, apenas aproveita a uma entidade, 

ou no âmbito das redes públicas, em que o gozo do bem está disponível a todos os 

utilizadores dos serviços de comunicações eletrónicas e que garante já, por si, a sua afetação 

ao interesse público. 
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Conclui a VODAFONE que o princípio da igualdade determina que as condições aplicáveis a 

entidades que pretendam utilizar o espectro no âmbito das redes privativas deverão ser 

bastante mais exigentes, já que se está a disponibilizar um bem de domínio público para a 

satisfação de interesses privados, do que as aplicáveis as entidades que disponibilizam 

serviços de comunicações eletrónicas em 5G ao público, em virtude de a sua disponibilização 

beneficiar o bem comum e ser pretendida pelos stakeholders europeus, com metas e timings 

claros sobre tais benefícios. 

 

Questão 10.3.a) (Questões transversais) 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 

a) limitações à aquisição de espectro por faixa de frequências e/ou faixas agregadas (i.e., 

spectrum caps e set aside70), atendendo à quantidade de espectro mínimo que considera 

necessária; 

Ericsson  

A Ericsson não tem comentários sobre os limites das detenções de espectro total por 

participante, mas relativamente aos limites das detenções de espectro por faixa entende que 

não deve ser definido um limite que impossibilite um participante de garantir, pelo menos, 

2x10 MHz de 700 MHz e 100 MHz de 3,4-3,8 GHz, que serão o garante da inovação e de 

serviços de alta velocidade. 

Recomenda ainda que, caso se realize um leilão, seja garantido a todos os participantes a 

opção de adquirirem pelo menos 20 MHz do espectro na faixa dos 1500 MHz. 

MEO 

A MEO opõe-se à fixação de limites para as quantidades de espectro a adquirir, por entender 

que tal é potencialmente gerador de ineficiências. 

Na perspetiva da MEO, a quantidade mínima de espectro necessária pode ser vista como 

tendo duas componentes: (i) a quantidade necessária para, com base numa determinada 

                                                
70 Set aside: imposição de limitações de aquisição de espectro (spectrum cap) aos operadores que já se encontram 

a prestar serviços de forma a reservar espectro que permita a entrada de novos operadores no mercado. 
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tecnologia ou tecnologias, oferecer um serviço/aplicação de forma eficiente e com a qualidade 

exigida; e (ii) a quantidade de espectro que um determinado operador/prestador estima 

necessitar para ter uma operação comercial consistente e viável face às condições de 

utilização, às obrigações e outros constrangimentos a que fica sujeito. Entende que o 

regulador deve ter em conta a primeira componente para dimensionar os blocos a atribuir ou 

calibrar as obrigações associadas, enquanto a segunda recai no âmbito de atuação dos 

operadores uma vez que depende dos seus objetivos e estratégia comercial. 

Salienta a necessidade de combater a ineficiência e as práticas anti competitivas através da 

fixação de condições de utilização adequadas, prevendo, para o efeito, sanções 

suficientemente dissuasoras e a criação de um quadro regulatório robusto para o comércio 

secundário de espectro. 

A MEO afirma, sem conceder, que a existirem spectrum caps estes devem ser dimensionados 

de forma a garantir competitividade no leilão, pois o interesse dos operadores dependerá da 

sua dimensão, adiantando que devem ser suficientemente grandes para permitir uma 

quantidade de espectro adequada para a exploração comercial de cada uma das faixas. 

Manifesta-se ainda contra a reserva de espectro para novos entrantes (spectrum set aside), 

por considerar que se trata de um mecanismo potencialmente gerador de ineficiência dado 

que pode originar uma escassez de espectro artificial e dessa forma inflacionar os preços do 

espectro em prejuízo do investimento, da inovação e do consumidor final. 

Por último, a MEO entende poderem justificar-se limitações à aquisição de espectro quando 

este se destina à prestação do serviço de radiodifusão, especialmente radiodifusão televisiva, 

onde, para além dos aspetos comerciais e de concorrência, se podem colocar, entre outras, 

questões de índole cultural, de coesão social e de pluralismo. 

NOS 

A NOS entende que a sua proposta de dimensionamento dos blocos a atribuir – [IIC]  

            

            

            

         [FIC] poderá deter (spectrum caps). Propõe adicionalmente que, 

para preenchimento dos referidos spectrum caps e visando uma exploração eficiente do 

espectro e impedir distorções concorrenciais, nomeadamente quaisquer tentativas de 
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açambarcamento, deve ser considerado o espectro já atribuído naquelas faixas destinado a 

suportar a prestação de serviços de comunicações eletrónicas. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI defendem uma discriminação positiva para os novos entrantes e propõem a 

inclusão das seguintes condições associadas aos spectrum caps: 

 inexistência de spectrum caps para os novos entrantes em qualquer banda 

disponibilizada; 

 aplicar spectrum caps a interessados que já detenham espectro, atribuído em momento 

anterior, em qualquer das faixas referidas na presente auscultação, para que seja 

garantido o acesso a blocos de espectro para os novos entrantes na faixa dos 700 MHz 

(banda core), dado ser a banda preferencial para o desenvolvimento de uma 

macrocobertura continua (macro layer); 

 aplicar spectrum caps na faixa dos 3,6 GHz às entidades, com exceção dos novos 

entrantes, que adquirirem espectro na faixa dos 700 MHz. 

VODAFONE 

A VODAFONE nota que a quantidade dos lotes deve ser fixada de forma a viabilizar uma 

operação comercial sustentável e a garantir a sua valorização para efeitos de atribuição de 

direitos, sublinhando que deve ser evitada uma excessiva granularidade na definição dos 

mesmos. 

A VODAFONE declara ainda ser manifestamente contra o estabelecimento de restrições à 

participação e/ou aquisição de DUF no âmbito do procedimento de atribuição, por entender 

que a exclusão à partida de uma entidade é um erro do ponto de vista da valorização do ativo 

e por poder ser ilegal por violar o princípio da igualdade. 

Entende o operador que só se consagra a utilização eficiente do espectro considerando o 

universo de particulares interessados em participar no procedimento de atribuição, por só 

assim se garantir a correta prossecução do interesse público, uma vez que o serviço é 

entregue ao melhor candidato com a melhor proposta. Assim, o processo de atribuição de 

direitos de utilização, advoga a VODAFONE, deve ser um processo aberto, transparente e 

não discriminatório, em que todos os candidatos que reúnam condições para uma utilização 

efetiva do espectro concorram em igualdade de condições, por forma a garantir o máximo 

beneficio para os utilizadores, assegurar a inexistência de distorções na concorrência, 
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fomentar investimentos eficientes e encorajar a inovação e incentivar a utilização eficiente do 

espectro. 

Referindo não existir justificação proporcional para se equacionar a exclusão de uma 

entidade, recorda, a este propósito, o resultado da primeira fase do leilão de BWA, que 

considera uma experiência sem bons resultados, onde ficaram diversos recursos de espectro 

por atribuir, e sublinha, adicionalmente, que a exclusão de um operador afetará de forma 

inadmissível a capacidade competitiva dos operadores portugueses face aos seus 

congéneres, comprometendo por essa via a criação, fomento e consolidação de um mercado 

único europeu. 

Adita ainda que a exclusão de uma entidade capaz de desenvolver redes de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público será prejudicial para o Estado Português, uma vez que 

reduz não só a possibilidade de obtenção de encaixe financeiro por via da atribuição do 

espectro, como o número de candidatos, impedindo o alcance das condições e dos 

compromissos de utilização que seriam conseguidos pela competitividade entre os vários 

processos de candidatura. 

Apesar de considerar que é meritório e atendível o objetivo de estimular a concorrência e o 

surgimento de novos entrantes, a VODAFONE assinala que a intervenção nesse sentido deve 

ser proporcional e não restringir a liberdade de atuação económica dos outros intervenientes 

no mercado. 

Assim, a VODAFONE sugere como opção (que classifica de proporcional e menos restritiva 

ou perniciosa para os operadores, por evitar o açambarcamento de espectro, promover a 

concorrência e a utilização eficaz e eficiente do espectro) a fixação de caps por faixas e/ou a 

disponibilização de uma quantidade de lotes superior aos caps previstos para a totalidade 

dos atuais operadores de redes móveis, sugerindo, neste âmbito, 2x10 MHz para a faixa dos 

700 MHz core; 25 MHz para o conjunto das subfaixas da faixa dos 1500 MHz e 100 MHz para 

a faixa dos 3,4-3,8 GHz, atenta a inclusão do espectro atualmente atribuído à MEO e à BBP. 

 

Questão 10.3.b) (Questões transversais) 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 
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b) incentivos a novos entrantes (p. ex., preços de reserva mais baixos, descontos para 

novos entrantes; ou obrigações de acesso à rede impostas a quem tem maiores quantidades 

de espectro e em benefício dos que não obtêm espectro ou obtêm espectro insuficiente para 

viabilizar uma operação comercial);  

CEiiA 

Relativamente a incentivos a novos entrantes a CEiiA sugere: preços de reserva em função 

do volume de negócios do entrante ou dos acionistas (caso sejam operadores de 

telecomunicações ou media); separação da infraestrutura dos serviços e conteúdos; modelos 

de negócio de geometria variável que fomentem a partilha de rede em função do volume de 

negócios dos players; desenvolvimento de pacotes que misturem territórios premium com 

territórios comercialmente inviáveis - numa lógica de sustentabilidade económica (negócio) e 

social (coesão territorial), baseado em benchmarking de cenários de cobertura universal, do 

ponto de vista técnico e económico e não ignorando o interior de edifícios e vias de 

comunicação; e criando incentivos para que áreas metropolitanas, CIM71 ou cidades possam 

constituir, isoladamente ou em parceria, operadores locais, por exemplo, através da 

designação de faixas de frequências para utilidade pública (fins não comerciais), pelo menos 

numa primeira fase do concurso. 

MEO 

A MEO considera que são as condições do mercado e a existência de um quadro regulatório 

transparente, previsível, estável e flexível que incentivam os novos entrantes e não medidas 

pontuais que podem gerar ineficiências e escassez de espectro. 

Em particular, o operador entende que não devem existir nem preços de reserva mais baixos 

nem a imposição de obrigações de acesso só porque a quantidade de espectro detida é 

superior a um dado valor. Indica a MEO que os preços de reserva são estabelecidos a partir 

dos custos de oportunidade, ligeiramente inferiores aos custos marginais de oportunidade, e 

que a alteração desta condição dará um sinal errado ao mercado quanto ao valor do espectro, 

o que pode perturbar a evolução do leilão. Neste sentido, consideram ser preferível flexibilizar 

as formas e/ou dilatar os prazos de pagamento, fixar obrigações de cobertura e de roll out 

menos exigentes ou, prever um desconto sobre o valor final do espectro adquirido em leilão. 

                                                
71 Comunidade Intermunicipal 
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A MEO considera que a flexibilização da quantidade mínima de espectro que é possível 

adquirir com a redução, com reflexo no preço de reserva, da dimensão dos blocos a atribuir 

(de todos ou em parte) é mais eficiente para estimular o surgimento de novos entrantes. 

Sobre a imposição de obrigações de acesso, a MEO é da opinião que se trata de uma medida 

regulatória pesada para os destinatários por poder, no contexto do acesso a um recurso 

limitado como o espectro, condicionar significativamente, ou mesmo inviabilizar, a inovação 

e o desenvolvimento da estratégia comercial que foi estabelecida pressupondo que o 

espectro necessário estaria disponível e não afeto ao cumprimento de uma obrigação. Esta 

situação pode gerar ineficiências, ao conduzir os operadores/prestadores a adquirir mais 

espectro do que efetivamente necessitam e dessa forma provocar uma subida artificial do 

preço do espectro. 

Esta obrigação tem ademais, nota a MEO, implicações ao nível do planeamento e das 

operações com reflexo nos custos, pelo que, a existir, deve estar limitada às faixas 

disponibilizadas no âmbito do procedimento. Defende a aplicação transversal do direito ao 

acesso, que beneficiaria tanto os novos entrantes, por terem um leque de opções alargado, 

como os destinatários dos pedidos de acesso, que seriam obrigados a avaliar as solicitações, 

e teriam a oportunidade, e a obrigação, para fundamentar qualquer eventual recusa e para 

propor outras soluções. 

NOS 

No que diz respeito a eventuais medidas de discriminação positiva para os novos entrantes, 

a NOS indica [IIC]                [FIC], não só por força das características 

concorrenciais do mercado português, como também pelo facto de entender que os direitos 

de utilização de frequências – que sustentam a evolução para o 5G – [IIC]   

                 [FIC]. Esta entidade entende 

ainda que, [IIC]                     [FIC], 

não existe qualquer justificação e fundamentação, de um ponto de vista legal ou regulatório, 

para a imposição de tais medidas discriminatórias. 

Esta entidade realça a dinâmica concorrencial no mercado dos serviços móveis nacional, que 

tem permitido a transferência de benefícios para os utilizadores, e que está espelhada na 

elevada penetração, nos níveis crescentes de consumo e no nível de qualidade e de preços. 

Refere a NOS que o nível de concorrência no mercado não resulta diretamente do número 

de operadores que nele atuam, situação que diz ser justificada pela literatura económica, na 
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qual abundam exemplos teóricos e empíricos sobre o facto de um número excessivo de 

competidores degenerar em investimentos sub-óptimos com efeitos negativos na qualidade 

e nível de preços dos serviços finais. 

Continua referindo que, um novo entrante pode não ter condições objetivas, de um ponto de 

vista dos custos, para promover a descida de preços ao consumidor (por não atingir a escala 

mínima eficiente) ou pode ter um incentivo para subir os preços e assim garantir o seu nível 

de lucro (por ter alguma vantagem competitiva face aos atuais operadores). 

No primeiro cenário, esta entidade entende que, dado o nível de penetração dos serviços 

móveis, a maturidade do mercado e o facto do 5G ser uma evolução de 4G [IIC]  

            

                FIC]. 

Por outro lado, na opinião da NOS, a promoção artificial da entrada de novos operadores no 

mercado nacional por via da promoção do acesso ao espectro conduzirá a uma situação de 

escassez de espectro, o que fará com que os atuais operadores tenham também condições 

menos eficientes de operação em prejuízo do nível de preços e da qualidade proporcionado 

aos clientes finais. 

Na eventualidade de um novo entrante conseguir competir pela quota de mercado com os 

atuais operadores móveis isso significa, na opinião da NOS, que já tem um posicionamento 

na cadeia de valor, seja porque domina o canal retalhista de acesso ao mercado de consumo 

final ou porque controla outros ativos específicos necessários à satisfação da procura (por 

exemplo uma rede de distribuição e infraestruturas que lhe permitem ganhar eficiência na 

construção da rede), o que lhe permitirá participar num procedimento de seleção 

concorrencial ou por comparação em igualdade de circunstâncias com os atuais operadores 

de rede móvel. Neste caso, refere, a introdução de um mecanismo de discriminação positiva 

constituirá um subsídio discriminatório ao investimento, que poderá ser apropriada sob a 

forma de uma quase renda e sem incentivo da sua passagem ao consumidor final, com 

potenciais efeitos perversos e contraproducentes a prazo para o desenvolvimento do sector 

e do país. 

Finalmente, a NOS refere que a introdução de condições discriminatórias positivas para 

potenciais entrantes exigiria ainda a discussão sobre a própria definição de entrante. 
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NOWO e ONI 

A NOWO e a ONI reiteram que os novos entrantes, considerandos os elevados investimentos 

que têm de efetuar no desenvolvimento do seu plano de negócio e da sua rede, deverão 

beneficiar de um desconto num processo de leilão, tanto nos preços de reserva, como nos 

preços associados à aquisição dos DUF, apontando para valores de redução de 50%. 

Propõem também que deve manter-se, em concordância com o previsto no artigo 15. ° da 

Portaria n.°1473-B/2008, de 17 de dezembro, o período de três anos em que as novas 

frequências adquiridas estão sujeitas a um desconto de 50% nas taxas de espectro. 

No que concerne ao acesso a outras redes, a NOWO e a ONI consideram ser: 

 essencial um regime que fomente e que regule a implementação e desenvolvimento de 

MVNO, com vista a promover a concorrência no sector e a preparar um cenário de 

transição pré-5G, que contribua para melhorar e inovar os serviços disponíveis ao 

utilizador final. Referem que dadas as condicionantes associadas às faixas dos 

700 MHz e dos 3,6 GHz, estas podem não estar enquadradas com a necessidade de 

um novo entrante de ter um roadmap antecipado, essencial ao desenvolvimento da 

infraestrutura de uma primeira fase da operação e exploração de redes 5G, quer em 

versão de testes alargados, quer mesmo em piloto pré-comercial, considerando 

terminais com form factor e volumes associados a um contexto comercial ou pré-

comercial; 

 necessário aplicar um regime que regule o acesso de MVNO, o qual deve abarcar todas 

as tecnologias e DUF das redes a que o MVNO terá acesso, incluindo os DUF para 5G, 

tanto aos MVNO existentes como aos novos entrantes, que, no âmbito do processo de 

atribuição de frequências para 5G, não dispõem dos DUF resultantes do anterior Leilão 

Multifaixa, nem das redes de tecnologia LTE ou LTE - Advanced/Advanced Pro, as 

quais suportam os cenários de transição pré-5G. Consideram ainda que a aplicação do 

regime aos MVNO deve ser “até ao momento em que iniciem a operação da sua rede 

5G ou caso não consigam adquirir DUF no processo de atribuição de frequências para 

5G.”  

 importante facilitar e regular o acesso a um quadro de itinerância nacional aos novos 

entrantes ou operadores móveis existentes que adquiram DUF no âmbito do processo 

de atribuição de frequências 5G, aplicando-se, da seguinte forma, o regime de 

itinerância nacional a partir do momento de início de operação das suas redes 5G: 
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o o regime de itinerância nacional deve estar disponível nas redes móveis com 

qualquer tecnologia ou DUF dos operadores que tenham adquirido DUF no anterior 

Leilão Multifaixa; 

o no caso das tecnologias de rede e DUF atuais, o regime de itinerância nacional deve 

manter-se disponível sem limite temporal. Deste modo, entendem que os novos 

entrantes que adquiram DUF para 5G e já tenham a sua rede em operação, terão a 

capacidade de competir em condições equivalentes com os operadores móveis 

existentes; 

o no caso das entidades que não obtenham DUF nas faixas dos 700 MHz, o regime 

de itinerância nacional deve manter-se disponível sem limite temporal nas redes 5G, 

mesmo que assegurem blocos em faixas mais altas, como nos 3,6 GHz. O mesmo, 

segundo estes operadores, deve ser aplicável no caso de não conseguirem ter 

acesso às bandas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz, mas assegurem espectro na faixa 

dos 26 GHz. 

 

Questão 10.3.c) (Questões transversais) 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 

c) obrigações de cobertura de voz e/ou de banda larga móvel; 

CEiiA 

A CEiiA sugere o cumprimento, no mínimo, dos benchmarks europeus, definidos pela CEPT. 

Ericsson 

A Ericsson entende que caso se apliquem obrigações de cobertura, estas só se devem aplicar 

a espectro abaixo de 1 GHz, não devendo ser incluídas obrigações de cobertura nas faixas 

mais elevadas, uma vez que as faixas de espectro dos 3,5 GHz e mmWave não estão 

adaptadas para cobertura geográfica. 

Em particular no que concerne à faixa dos 1500 MHz, recomenda que não sejam impostas 

obrigações de cobertura uma vez que esta é uma faixa que requer ser combinada com outra 

que o operador já detenha. 
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Na sua opinião, as obrigações, a existirem, não devem ter um carácter genérico, devendo ter 

em conta as características de radiofrequência da faixa de frequência em questão e as 

necessidades do país e dos seus cidadãos. 

Refere esta entidade que em outros países já foram consideradas obrigações de cobertura 

(p. ex., geográfica, populacional, rodoviária/ferroviária, em interiores e exteriores) aquando 

da atribuição de licença baixa (sub 1 GHz) e constatou-se que foi ultrapassado o facto de o 

investimento em regiões pouco rentáveis ser menor.  

Sublinha que qualquer obrigação de cobertura tem de ser consignada nas avaliações de 

espectro de leilões futuros, pois diminui valor para os operadores em virtude de aumentar os 

custos destes, devendo igualmente verificar-se um alinhamento com as respetivas 

obrigações dos operadores existentes.  

A Ericsson também refere que não se devem associar obrigações a licenças atribuídas para 

diferentes tipos de serviços (banda larga residencial sem fios, banda larga móvel, voz, meios 

de radiodifusão, massive IoT, segurança pública), quando as próprias licenças estão a ser 

atribuídas de uma forma neutra, quer em termos tecnológicos, quer de serviço.  

MEO 

A MEO entende que apenas devem ser impostas obrigações de cobertura, de voz ou banda 

larga móvel, quando comprovadamente necessário, apesar de reconhecer que são um 

importante instrumento da gestão da utilização do espectro, devendo estas ser proporcionais, 

transparentes, não discriminatórias e não constituir um obstáculo ao investimento e/ou à 

inovação. Defende que a imposição dessas obrigações deve ainda atender à totalidade do 

espectro detido pelo titular dos direitos de utilização de frequências e não ser indexadas a 

faixas específicas. 

NOS 

Na opinião da NOS a imposição de eventuais obrigações de cobertura deve ser 

particularmente cuidada e atender aos níveis de cobertura já existentes, independentemente 

da tecnologia. 

NOWO e ONI 

Na perspetiva da NOWO e ONI os novos entrantes não devem ser sujeitos a obrigações de 

cobertura por forma a não prejudicar o seu plano de negócios e a sua entrada neste mercado, 
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dado que serão um fator dissuasor e condicionador do desenvolvimento dos serviços e 

operações 5G, das competências digitais e do ecossistema de inovação que lhe está 

associado.  

Argumentam que, como novo entrante, terão que concentrar os seus esforços e investimento 

na aquisição e manutenção de novos clientes, o que o força a disponibilizar aos seus clientes 

macro cobertura outdoor contínua, para serviços de voz e de banda larga móvel, com 

requisitos muito exigentes em termos de throughput e de latência, elementos que 

caracterizam a maioria dos serviços 5G. Ademais, notam, dada a maturidade dos serviços de 

banda larga móvel deste mercado, em particular do segmento com maior enfoque no 5G, o 

dos clientes verticais, existe uma maior necessidade de ajustar, até mesmo superar, os níveis 

de qualidade da rede e dos serviços às expectativas dos clientes. 

Sem prejuízo da sua posição, indicam que no caso de existirem obrigações, estas devem 

limitar-se à disponibilização de um serviço com características comerciais. Recordam, a 

propósito, que no caso da faixa dos 3,6 GHz, os atuais DUF para aplicações BWA atribuídos 

à BBP não têm associada qualquer obrigação de cobertura, impondo apenas a 

disponibilização de um serviço comercial. Adiantam que, como estes DUF da BBP estão 

válidos até 2025, se o operador solicitar, entretanto, o seu refarming, com o objetivo de migrar 

a tecnologia para 5G, é necessário assegurar que as obrigações que lhe venham a ser 

aplicadas são similares às existentes para as outras entidades para o mesmo tipo de 

particular à banda utilização. 

No que concerne à faixa core dos 700 MHz, em particular para a banda total disponível de 

30 MHz emparelhados, a NOWO e ONI afirmam-se preocupadas com a possibilidade de 

atribuição de vários blocos a diferentes entidades, dado que o facto de ser uma quantidade 

limitada de espectro pode condicionar o desenvolvimento de serviços nessa banda. 

Assinalam que as entidades já detentoras de outros DUF atribuídos no Leilão Multifaixa 

poderão disponibilizar serviços idênticos usando, por exemplo, LTE - Advanced/Advanced 

Pro, com características similares em termos de throughput e latência, atendendo à 

quantidade de espectro que detêm e à possibilidade de agregação de portadoras. Assim, 

entendem que devem existir obrigações de cobertura caso essas entidades venham a adquirir 

DUF na faixa core dos 700 MHz. 
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VODAFONE 

Entende a VODAFONE que, considerando o investimento inicial que os operadores terão que 

fazer para adquirirem os DUF, o regulador só deverá impor obrigações de cobertura no 

momento da renovação dos mesmos, como, recorda, foi feito aquando da renovação dos 

DUF dos 2100 MHz. Esta opção, defende a VODAFONE, permitirá aos operadores 

racionalizar o esforço de investimento e adequar os seus planos às reais necessidades de 

mercado, garantindo o equilíbrio entre a apresentação de serviços inovadores e a qualidade 

e acessibilidade a preços competitivos para os consumidores, e ao regulador orientar e 

identificar de forma mais precisa as reais necessidades nacionais. 

 

Questão 10.3.d) (Questões transversais) 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 

d) condições/obrigações/direitos relativos à coordenação transfronteiriça. 

CEiiA 

Na opinião da CEiiA a harmonização de frequências e modelos de negócio para o roaming 

territorial e de serviços deve ser coordenada com os EM detentores de espectro de 

frequências contíguas. 

Ericsson 

A Ericsson recomenda que seja assegurada a harmonização da faixa dos 700 MHz com os 

países vizinhos para que seja garantida uma utilização eficaz e sem interferências do 

espectro, especialmente nas áreas fronteiriças. 

Em particular, entende que a utilização deve ser coordenada com Espanha e também com 

outros países próximos como Marrocos, por causa de algumas regiões portuguesas, se este 

espectro ainda for utilizado para TDT ou outro serviço que possa causar interferência, o que 

tornará necessário alinhar quaisquer restrições temporárias em locais ou níveis de potência 

com os planos de mudança dos outros países. 
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MEO 

A MEO defende a identificação clara na fase inicial do processo de atribuição ou logo que 

concluídas as diligências de coordenação de quaisquer constrangimentos que possam 

decorrer da necessidade de coordenação transfronteira e a apresentação, tanto quanto 

possível, dos seus impactos. 

Defende adicionalmente que a existirem constrangimentos estes devem ficar refletidos nas 

condições (diferimento de pagamentos e/ou de taxas de utilização), nas obrigações 

(flexibilizar as obrigações de cobertura ou de acesso) e nos direitos (aumentando a duração). 

NOS 

A NOS salienta que o seu interesse nas diversas bandas implica a conclusão atempada de 

todos os acordos transfronteiriços de molde a garantir que não existem interferências com os 

países vizinhos da Europa e Africa, que historicamente, no seu entender, afetaram o espectro 

da faixa dos 800 MHz. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI defendem que deve ser assegurado, atempadamente, que não se verifiquem 

impactos nem fique limitado o acesso ao desenvolvimento de serviços do tipo 5G, nem tão 

pouco se comprometem as metas estabelecidas no “Plano de Ação para o 5G”72. Sublinham 

ainda a necessidade de ser garantida a harmonização e a coordenação na faixa dos 

700 MHz, por ser uma banda particularmente atrativa para as fases iniciais (construção de 

macro layer) de desenvolvimento do plano de exploração. 

Por último, notam a necessidade de garantir a normal coordenação transfronteiriça, no que 

toca ao desenho e planeamento RF da rede para todas as bandas. 

 

Questão 10.3.e) (Questões transversais) 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 

                                                
72 Disponível em https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf. 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf
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e) um calendário específico para a atribuição das várias faixas de frequências, atendendo 

a fatores como a disponibilidade de equipamentos no mercado ou a substituibilidade entre as 

várias faixas de frequência; 

CEiiA 

Esta entidade refere que o calendário dependerá dos meios disponíveis, nomeadamente 

ajudas do estado, investimento privado e instrumentos específicos para o 5G criar as 

condições para cumprir, no mínimo, o calendário imposto pela Decisão (UE) 2017/899. 

Ericsson 

Nota esta entidade que, de modo genérico, as faixas abaixo de 1 GHz são necessárias para 

fornecer uma melhor cobertura em áreas rurais e uma maior penetração em espaços 

interiores em zonas urbanas. Além disso, nota que já as faixas acima de 1 GHz são usadas 

para fornecer cobertura urbana e capacidade melhorada, em particular as faixas acima dos 

6 GHz, que se destinam a ser utilizadas para alta capacidade, com uma latência 

extremamente baixa com o 5G, através de implementações de small-cell. 

A Ericsson refere que os operadores têm, de molde a garantir com sucesso o investimento 

na implementação do 5G e da banda larga móvel no futuro, de garantir uma boa combinação 

e uma quantidade razoável de espectro nas três faixas: baixa (<1 GHz), média (entre 1 e 

6 GHz) e alta (>6 GHz). Adicionalmente refere que deve ser dada a possibilidade aos 

operadores de adquirirem o maior número de lotes contíguos de espectro e na maior 

quantidade de faixas possível. 

MEO 

A MEO, sublinhando a importância da adoção e publicitação atempada de um calendário para 

a atribuição de espectro como uma condição essencial à definição de estratégias e 

programação dos investimentos, refere que deve ser tida em consideração na preparação 

dos calendários de atribuição de espectro a disponibilidade e a substituibilidade 

/complementaridade entre faixas de frequências, para além da harmonização técnica das 

condições de utilização e a penetração de equipamentos terminais. 

NOS 

A NOS entende que é precoce a atribuição e definição integral de condições para atribuição 

do espectro que suportará o 5G, recordando o falso arranque do 3G e salientando que não 
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existe interesse na atribuição da faixa dos 700 MHz antes da atribuição de frequências na 

faixa dos 3600 MHz e que, mesmo que a atribuição seja feita em simultâneo com as 

frequências dos 700 MHz, apenas serão úteis mais tarde. 

A NOS afirma que é imprudente e, sobretudo, desadequado impor a atribuição de espectro 

para 5G até 30 de junho de 2020 e, adicionalmente, assegurar que durante o ano de 2020 

pelo menos uma grande cidade esteja coberta com serviço comercial, uma vez que há que 

ter em conta o desenvolvimento sustentável do mercado, que ainda não está esgotado o nível 

de penetração e exploração plena das potencialidades do 4G e que o ecossistema 

tecnológico do 5G não está estável e maduro, nomeadamente não estão estabilizados os 

“standards para os use cases que suportam verticais (URLLC e MMTC) e que neste momento 

continuam a ser uma incógnita”. 

NOWO e ONI 

A NOWO e ONI favorecem a atribuição de frequências nos 700 MHz e nos 3,6 GHz no 

primeiro semestre de 2019 para que os operadores se possam preparar para, em 2020 e pelo 

menos numa grande cidade, assegurarem a introdução comercial do 5G.  

Relativamente à faixa dos 26 GHz, sugerem que a atribuição destes DUF aconteça num 

momento posterior ao das restantes bandas, após estarem resolvidas as condicionantes 

associadas a esta banda (apresentadas anteriormente). 

 

Questão 10.3.f) (Questões transversais) 

10.3. Indique, justificando, a relevância de se prever (no geral ou apenas para faixas 

específicas): 

f) outras medidas, designadamente no contexto da atribuição de espectro na faixa dos 

700 MHz, tendo em vista a promoção das competências digitais e os objetivos previstos no 

“Plano de Ação para o 5G” e no roadmap para a introdução do 5G. 

Ericsson 

A Ericsson salienta que a evolução para o 5G será benéfica tanto para os consumidores como 

para as indústrias e irá trazer novas oportunidades para as pessoas, a sociedade e as 

empresas. Esta entidade estima que até ao final de 2023 o tráfego global de dados móveis 



 

92 

cresça oito vezes mais, e realça as necessidades de largura de banda mais elevada, maior 

capacidade, segurança e menor latência para diversas aplicações. 

Informa que, conjuntamente com os seus parceiros, tem estado a trabalhar em laboratório 

com a tecnologia 5G e que nos últimos dois anos levaram estas tecnologias para ensaios 

avançados de campo, tendo já assinado os primeiros acordos comerciais de 5G. 

Recorda que a normalização do 5G foi acelerada com a primeira norma de 5G New Radio 

(NR) finalizada em dezembro de 2017, que deverá estar concluída em meados de 2018, e 

afirma que os primeiros dispositivos e redes comerciais 5G com base nas normas 3GPP são 

esperados em 2019, com as principais implementações de rede a partir de 2020, pelo que 

presume que sejam lançados até ao final de 2018 os primeiros dispositivos de 5G (prevê que 

o número de subscrições chegue aos mil milhões até ao fim de 2023).  

MEO 

A MEO, tendo em mente que as faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz foram classificadas como 

prioritárias e a faixa do 26 GHz como pioneira, propõe o seguinte conjunto de medidas: 

 relativamente à faixa dos 700 MHz, a atribuição do espectro deve ser precedida da 

aprovação e publicação dos plano e calendário nacionais, conforme previsto no artigo 

5.° da Decisão (UE) 2017/899; o regime das ajudas de estado a eventuais 

compensações devidas pela alteração das condições de utilização da faixa deve ser 

adotado e publicitado até ao início do processo de atribuição e, por fim, todos os 

acordos de coordenação transfronteiriços, previstos como necessários, devem ficar 

concluídos até ao início do processo de atribuição. 

 quanto às faixas dos 3,6 GHz e dos 26 GHz, entende necessária a disponibilização de 

informação complementar, nomeadamente a relativa a condições para fazer face à 

cessação das operações existentes, a constrangimentos decorrentes da manutenção 

da operação de sistemas terrestres de serviços via satélite e respetivas áreas de 

exclusão, bem como à existência, ou expectativa, de solicitações para a instalação e 

operação de novos sistemas. 
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Questão 10.4 (Questões transversais) 

10.4. Indique qualquer outro aspeto que considere importante para a análise da 

disponibilidade das várias faixas de frequências e que não tenha sido abordada nas questões 

anteriores. 

MEO 

A MEO considera ser importante e útil, no âmbito do atual processo, que a ANACOM publique 

o relatório do estudo sobre o valor económico do espectro radioelétrico, preparado a pedido 

da ANACOM pelas empresas AXON Partners Group Consulting e DotEcon e as suas 

principais conclusões.  

Especificamente sobre a faixa dos 700 MHz, a MEO constata a existência de 

constrangimentos ao nível de PIM (passive intermodulation), dependente da relação de 

blocos na faixa dos 700 MHz com blocos na faixa dos 800 MHz, pelo que sugere que, após 

o procedimento de atribuição, seja permitida a alteração de blocos de 700 MHz entre 

operadores, para reduzir este tipo de interferências. 

Observa que na tabela 1 falta o espectro disponível nos 2100 MHz (FDD) e não é incluído o 

espectro nos 2300-2400 MHz. Sem prejuízo, e recordando para o efeito o relatório da consulta 

relativa ao plano estratégico nacional de espectro radioelétrico de 2016, considera que a 

disponibilização de espectro para a prestação de SCET na faixa de frequências dos 

2,3-2,4 GHz no imediato não é possível, uma vez que esta faixa em Portugal é utilizada por 

outro tipo de aplicações, nomeadamente ligações de vídeo SAP/SAB.  

Nota que se realizou a 10 de janeiro de 2018, a reunião de lançamento oficial do “Estudo 

sobre o modelo de partilha de espectro Licensed Shared Access (LSA)” na faixa dos 

2,3-2,4GHz e que para além da finalização das condições técnicas harmonizadas para os 

3400–3800 MHz e 26 GHz, ainda estão a ser realizados estudos adicionais quanto às 

condições de utilização (sincronização nos 3400-3800 MHz) e, por fim, que ainda existe a 

necessidade de rever as condições técnicas nos 900/1800 MHz, 2,1GHz e (2,6 GHz para 

5G/AAS  (Active Antenna System). 

NOS 

A NOS salienta que a evolução para o 5G apresenta desafios também para os reguladores e 

para o Governo e realça a importância de garantir a coerência entre a definição das condições 
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de atribuição e de utilização do espectro, em geral, e, em particular do 5G, e os apelos 

comunitários e nacionais para a construção de uma Gigabit Society, para evitar que a maioria 

dos recursos dos operadores seja encaminhados para o pagamento das frequências (valor 

inicial e taxas de utilização) e cumprimento de obrigações específicas (cobertura), em prejuízo 

da aplicação de recursos na construção de rede, inovação e promoção da adoção de novos 

serviços. 

Propõe neste âmbito que a ANACOM e o Governo adotem um conjunto de medidas 

adicionais, de carácter financeiro, jurídico-regulatório e social, que estimulem o 

desenvolvimento da Gigabit Society, incluindo a evolução para 5G.  

Quanto a medidas financeiras, a NOS sugere que a ANACOM e o Governo identifiquem e 

encaminhem fundos públicos - nacionais ou comunitários - para pilotos tecnológicos e de 

serviços 5G, e também para iniciativas de cofinanciamento público do investimento 

necessário para evolução das redes para 5G. E ainda que sejam criadas medidas para 

incentivar a utilização das novas funcionalidades assentes na evolução para 5G pelas 

empresas nacionais, para que possam beneficiar da evolução tecnológica e contribuir para o 

desenvolvimento do país. 

A NOS entende que a ANACOM, sem prejuízo de reconhecer que não poderá prestar apoio 

financeiro direto ao 5G, deve, na sua qualidade de regulador sectorial que vela pelo 

desenvolvimento sustentável do sector, sensibilizar o poder político para a importância do 

apoio público, direto e indireto, à evolução para 5G e de identificar e divulgar mecanismos 

concretos de apoio a esse objetivo, que deverá envolver a análise do impacto que as taxas 

atuais têm no sector (nomeadamente taxas de utilização de espectro, taxa regulatória de 

atividade, taxas que oneram a construção e instalação de redes, incluindo o recurso ao sector 

para financiar atividades conexas, como é o caso do cinema). Sublinha que o nível e modelo 

de taxas de utilização de espectro deverá avançar desde já, tendo em conta a atribuição, 

ainda que a prazo, de espectro adicional. 

No que respeita a medidas jurídico/regulatórias relativas à evolução e agilização da 

construção das redes para 5G, a NOS propõe que seja garantida a revisão das ofertas 

grossistas relativas ao acesso a condutas de modo a promover o desenvolvimento das redes 

de fibra, bem como da partilha de redes de fibra, as quais são fundamentais para suportar a 

5G; sejam revistos os processos para obtenção de autorização municipal para instalação de 

infraestruturas de suporte de comunicações eletrónicas e os procedimentos relativos à 

identificação e sinalização de estações de radiocomunicações previstos no Regulamento 
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n.º 256/2009, de 23 de junho e que sejam adequados os procedimentos de monitorização e 

medição dos níveis de intensidade dos campos eletromagnéticos com origem em estações 

de radiocomunicações estabelecidos no Regulamento n.º 86/2007, publicado a 22 de maio. 

Ao nível das medidas de cariz social a NOS nota que a valorização social do espectro implica 

que os serviços disponibilizados pelos operadores sejam usados pelos cidadãos, pelas 

empresas e pelo sector público, pelo que as entidades públicas devem, na sua opinião, de 

modo prioritário no curto-médio prazo, estimular o aumento da utilização de serviços 

suportados em 5G, promovendo programas de apoio à experimentação e teste de use cases, 

melhorando as competências digitais da população, em geral, e eventualmente, facilitar 

equipamentos que permitem o acesso a serviços digitais. Ademais, poderá o próprio Governo 

adotar soluções e disponibilizar serviços ao público, suportados em conetividade móvel, 

incluindo 5G. 

NOWO e ONI 

Para a NOWO e ONI as faixas de frequência contempladas na presente auscultação, em 

particular as que classificam como mais apelativas, os 700 MHz e 3,6 GHz, estão sujeitas a 

fortes condicionantes quanto à utilização, quer em termos de harmonização quer em termos 

de banda disponível para o 5G, tendo em conta os atuais DUF atribuídos, o que, na sua 

opinião, pode condicionar as metas para 2020 em termos de serviço comercial em pelo 

menos uma grande cidade. 

Reiteram a sua preocupação, enquanto novo entrante, quanto à disponibilidade do espectro 

e à quantidade de banda disponível para cada entidade que pretenda adquirir DUF e a forma 

como as condicionantes associadas a este espectro podem afetar os requisitos de throughput 

e de latência dos serviços a oferecer, e consequentemente o plano de negócios, o plano de 

exploração e os investimentos. 

Recordam ainda a necessidade de fomentar e regular o desenvolvimento e implementação 

de MVNO, bem como de itinerância nacional, nas condições anteriormente descritas, num 

contexto da assimetria atual entre os novos entrantes e os atuais detentores de DUF para a 

oferta de serviços de banda larga móvel e as possibilidades das atuais tecnologias LTE 

Advanced/ Advanced PRO com as larguras de banda disponíveis.  

Lembram também que, no caso da faixa dos 3,6 GHz, os atuais DUF para aplicações BWA 

(atribuídos, por exemplo à BBP) utilizam, em particular na zona 1, uma grande quantidade de 

espectro, que atualmente está identificado para o 5G. Salientam ainda a necessidade de 
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assegurar que são aplicados spectrum caps adequados para garantia de equidade na 

atribuição de espectro nesta banda. 

Sublinham novamente a necessidade de assegurar que, como os DUF referidos 

anteriormente têm uma validade até 2025 e não têm associada qualquer obrigação de 

cobertura, cingindo-se apenas à obrigação de disponibilizar serviço comercial, num cenário 

em que a BBP solicite o seu refarming, com o objetivo de migrar a tecnologia para 5G, as 

obrigações que lhe venham a ser aplicadas são similares às existentes para outras entidades 

para o mesmo tipo de utilização. Notam adicionalmente, que estes DUF condicionam a 

harmonização e disponibilização da banda e a forma como está organizada, banda que 

consideram muito promissora em termos de ecossistema 5G e uma componente essencial 

para o cumprimento das metas definidas para 2025.  

Em suma, a NOWO/ONI entende importante harmonizar esta faixa, devendo para tal ser 

aproveitada a oportunidade do refarming para o fazer. 

VODAFONE 

A VODAFONE, apesar de realçar a relevância da auscultação diligenciada pela ANACOM 

para a definição de um enquadramento que promova e implemente de forma eficiente as 

redes 5G em Portugal, sublinha que, com o aumento da quantidade de espectro atribuída, 

será necessário adequar o nível das taxas de utilização que os operadores suportam 

anualmente. 

Neste sentido, salienta o peso, na atividade dos operadores de comunicações eletrónicas, 

das taxas devidas pela utilização do espectro radioelétrico e refere que a atribuição das 

quantidades de espectro ora em análise (a que devem ser acrescidas as quantidades 

associadas ao espectro atualmente atribuído à MEO e à BBP nos 3,4-3,8 GHz) originará um 

aumento significativo dos encargos que os operadores suportam com as taxas de utilização. 

Este facto, alega, condiciona a capacidade de investimento dos operadores e também as 

condições de disponibilização dos serviços, em concreto a implementação e promoção de 

redes e serviços 5G. 

A VODAFONE nota que [IIC]         

            

            [FIC]. 
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Assim, o operador propõe que a ANACOM promova uma reflexão holística e esclarecida 

sobre a evolução do espectro que possa ser atribuído para o desenvolvimento das redes 5G 

e a apropriação dos custos resultantes das taxas anuais de utilização das frequências. 

Afirma ainda ser importante promover a segurança e certeza jurídica relativa à evolução do 

valor das taxas de utilização para os períodos em que os direitos de utilização irão vigorar e 

para salvaguardar a manutenção e/ou melhoria dos níveis de cobertura e qualidade das redes 

existentes. Ademais, julga que o exercício de revisão das taxas deve ocorrer um mês antes 

do início do processo de atribuição, e ser definido numa perspetiva de médio/longo prazo 

para que a taxa vigore no período de vigência dos DUF, de molde a permitir aos operadores 

estruturar os seus planos de negócio e definir valorizações rigorosas dos recursos de 

espectro a atribuir. 

A VODAFONE considera que só desta forma se poderá estimular o investimento em 

infraestruturas modernas e serviços de comunicações eletrónicas e logo fomentar o 

desenvolvimento económico e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos nacionais. 

Por último, a VODAFONE disponibiliza-se para trabalhar com o Governo e com a ANACOM 

com o intuito de rever e diminuir as taxas resultantes da utilização de espectro ou, em 

alternativa, introduzir medidas, nomeadamente através da introdução de medidas 

compensatórias adicionais, que atenuem o impacto negativo que os aumentos dos custos 

acima referidos possam implicar para as operadoras de comunicações eletrónicas. 

 


