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I. ENQUADRAMENTO 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) tem como atribuições, entre outras 

estatutariamente fixadas, assegurar a gestão eficiente do espectro radioelétrico e promover 

a concorrência na oferta de redes e serviços, podendo promover processos de consulta 

pública e de manifestação de interesse1. 

O princípio da utilização efetiva e eficiente das frequências é basilar em matéria de afetação 

destes recursos e implica que as frequências disponibilizadas devem ser efetiva e 

eficientemente utilizadas de acordo com as condições constantes do ato de atribuição. 

Por decisão de 12 de maio de 20162, a ANACOM aprovou o lançamento de uma consulta 

pública sobre o Plano Estratégico nacional do Espectro radioelétrico (PEE). 

Com a presente consulta pública, a ANACOM pretendeu recolher a opinião dos diversos 

intervenientes no mercado (fabricantes, operadores, entidades privadas e públicas, 

utilizadores e outros) sobre o PEE, em particular quanto aos objetivos estratégicos 

delineados no documento colocado em consulta. 

Até ao termo do prazo fixado para a receção dos comentários (14.06.2016), foram 

recebidos os seguintes contributos:  

- Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR);  

- Associação Portuguesa para a DEfesa do COnsumidor (DECO); 

- Echostar Mobile Limited (EML);  

- EMEA Satellite Operators Association (ESOA);  

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

- NOS Comunicações, S.A., NOS Açores, S.A. e NOS Madeira, S.A. (NOS); 

- Thuraya (THURAYA); e 

                                                           
1 Nos termos das alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 8.º e alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º dos seus Estatutos, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março. 

2 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1385401. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66761445/details/maximized?p_auth=bZ3bzxJI&dataPublicacao=2015-03-16&serie=I&types=DR&search=Pesquisar
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1385401
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- Vodafone Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE).  

O presente relatório apresenta uma síntese dos contributos recebidos, bem como o 

entendimento da ANACOM relativamente aos mesmos, que fundamenta as opções 

tomadas na decisão final, da qual faz parte integrante. 

Atendendo ao carácter sintético deste documento, a sua análise não dispensa a consulta 

das respostas recebidas, as quais serão disponibilizadas no site da ANACOM, em 

http://www.anacom.pt, em simultâneo com o presente relatório. 

 

II. COMENTÁRIOS RECEBIDOS E ENTENDIMENTOS DA ANACOM 

A ANACOM assinala com agrado a participação ativa, importante e construtiva de diversos 

intervenientes do mercado, partilhando com esta Autoridade as suas opiniões 

relativamente à proposta de PEE, em particular quanto aos objetivos estratégicos 

delineados no documento submetido a consulta pública. Sem prejuízo deste facto, nota 

esta Autoridade que, em face das matérias de carácter transversal no que diz respeito à 

gestão do espectro abordadas neste documento estratégico, o universo e a diversidade 

dos respondentes poderia/deveria ter sido mais alargado, o que seguramente iria conferir 

uma maior sustentação ao PEE revisto que resulta desta consulta. 

 

A. Comentários gerais 

A APR refere não poder deixar de participar na consulta, apesar de considerar que os 

interesses dos operadores de radiodifusão e, consequentemente, dos associados da APR, 

pareçam estar devidamente salvaguardados no documento colocado a consulta. 

A EML saúda este plano e os objetivos nele definidos para o espectro radioelétrico, em 

particular os relacionados com a defesa dos interesses dos consumidores, procurando 

utilizar o espectro radioelétrico de uma forma socioeconomicamente mais eficiente e por 

estabelecer condições técnicas que promovem uma maior eficiência, com base em estudos 

que abordam não só as questões tecnológicas, mas também questões relacionadas com 

mercado e custo / benefício, para o público em geral, empresas e sociedade em geral. 

http://www.anacom.pt/
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A ESOA agradece a oportunidade de comentar a proposta de PEE. Em particular, felicita 

a ANACOM pela sua visão estratégica reconhecer o papel essencial das comunicações 

por satélite para Portugal e para o mundo. 

A MEO congratula-se com o lançamento de uma consulta pública da ANACOM sobre o 

plano estratégico nacional do espectro radioelétrico, uma vez que, no âmbito das consultas 

sobre o QNAF, vinha há muito reclamando ser absolutamente necessária a existência de 

um documento de referência que, de forma global e articulada, conferisse previsibilidade e 

suporte à evolução do sector das radiocomunicações em Portugal, nomeadamente no 

âmbito da identificação e estabelecimento de prioridades para a atribuição de frequências 

e consignação de direitos de utilização de frequências, no estabelecimento de calendários, 

e demais vertentes relevantes. 

A NOS concorda em geral com os critérios que norteiam o planeamento do espectro e 

objetivos estratégicos conforme propostos pela ANACOM. 

A THURAYA agradece a oportunidade de comentar a proposta de PEE e transmite que 

defende a adoção de uma estratégia que incentive o uso flexível do espectro, assegure o 

uso eficiente dos recursos e promova a inovação tecnológica levando a uma utilização mais 

eficiente do espectro, para aumentar os benefícios para os utilizadores. 

A VODAFONE reconhece que a iniciativa da ANACOM em submeter a consulta pública o 

PEE constitui um contributo relevante quer para a transparência, quer para a objetividade 

da atividade regulatória, bem como se traduz numa forma de promover o envolvimento 

acrescido e uma participação efetiva dos interessados, nomeadamente atendendo à 

relevância que este recurso – o espectro – assume no setor das comunicações eletrónicas 

e no seu desenvolvimento. Considera, por isso, que é igualmente importante dar sequência 

à iniciativa na expetativa de que os respetivos comentários e respostas constituam um 

contributo pertinente e, nessa medida, sejam considerados pela ANACOM na planificação 

e desenvolvimento das atividades subjacentes a este plano estratégico. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM agradece todos os contributos recebidos, sendo de salientar que a 

generalidade dos comentários valoriza o PEE e os seus propósitos. Adicionalmente, a 

ANACOM entende que os pontos destacados pelos respondentes serão, quer agora, quer 

em momento oportuno, tidos em devida consideração no contexto das ações que 
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desenvolve por forma a “assegurar a gestão eficiente do espectro radioelétrico, envolvendo 

a planificação, a atribuição dos recursos espectrais, a sua supervisão e a coordenação 

entre as radiocomunicações civis, militares e paramilitares”, conforme estatutariamente 

definido. 

 

B. Comentários específicos 

1. Serviço Móvel  

Redes para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres (SCET)  

Ação estratégica identificada no PEE: 

. Fomentar a utilização de tecnologias de banda larga sem fios que permitam a transmissão de 
dados a velocidades mais elevadas. 

A NOS, não obstante concordar com esta ação, argumenta que objetivos de curto/médio 

prazo não devem comprometer uma estratégia sustentável de longo prazo. 

Para a NOS, a atribuição de novos DUF não deve ser protelada de modo a colocar em 

desvantagem os utilizadores nacionais impedindo-os de beneficiar de novos serviços 

devido a limitações de espectro, algo que segundo a NOS não tem acontecido, mas 

também considera que não se deve precipitar, sob pena de a atribuição prematura de 

novos DUF colocar em risco a sustentabilidade dos operadores, uma vez que os impede 

de rentabilizarem os investimentos realizados na aquisição de espectro, na implementação 

da rede e desenvolvimento de serviços suportados em DUF adquiridos previamente. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM toma nota da posição e preocupações manifestadas pela NOS nesta questão. 

Relativamente à atribuição de DUF, esta Autoridade nota que tem vindo a prosseguir as 

suas políticas de gestão do espectro, tentando ponderar de modo equilibrado não só o 

timing como a forma como o espectro é disponibilizado, salientando que na generalidade 

dos processos de atribuição do espectro, os mesmos estão subordinados a diretrizes 

comunitárias. Em todo o caso, esta é uma matéria que deverá/irá ser considerada no 

momento oportuno. 

Conforme referido no PEE, este documento visa essencialmente estabelecer orientações 
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estratégicas em relação à disponibilidade de frequências para serviços / aplicações rádio 

de âmbito civil, não prejudicando a adoção de ações autónomas, necessárias e adequadas 

em âmbitos específicos.  

 

Ação estratégica identificada no PEE: 

. Melhorar a cobertura e capacidade das redes móveis, nomeadamente em zonas rurais e 
remotas, assim como possibilitar a disponibilização de novos serviços/aplicações móveis. 

A NOS considera que a cobertura das redes móveis nacionais, que obedece a critérios 

vários e destacando o interesse comercial, é bastante extensa e proporciona elevada 

qualidade de serviços, indicando que tal é constatado pela ANACOM nos estudos de 

qualidade que realiza periodicamente. 

Não obstante a NOS reconhecer que existem zonas franja sem interesse comercial, refere 

que atualmente já recaem sobre os operadores móveis obrigações de cobertura de uma 

parte considerável do território, nomeadamente em mais de 1000 freguesias, enfatizando 

que cerca de 1/3 das freguesias existentes no país estão incluídas nas obrigações de 

cobertura dos operadores. 

A NOS observa que estas obrigações de cobertura foram definidas em dois processos 

distintos e que não há necessariamente uma coerência entre os mesmos e que, para além 

disso, não existe previsibilidade sobre as obrigações que os operadores poderão vir a ser 

sujeitos em futuros processos de atribuição ou de renovação de DUF previamente 

atribuídos. A NOS considera ainda que as redes de acesso fixo (redes de nova geração 

(RNG) e outras) devem ser contempladas como soluções aptas para o fornecimento de 

serviços de banda larga (BL) e assim contribuir para o objetivo de cobertura das 

populações. 

A NOS considera que seria útil a ANACOM concretizar as ações que preconiza para 

melhorar a cobertura e capacidade das redes móveis, nomeadamente em zonas rurais e 

remotas, incluindo como é que este objetivo se compatibiliza/complementa com as 

obrigações de cobertura já definidas. Neste âmbito, a NOS entende que a ANACOM 

deveria identificar as zonas, ou pelo menos o tipo de zonas, que entende ser potenciais 

alvo de obrigações de cobertura no futuro. 

A NOS salienta ainda que a imposição da obrigação de cobertura de zonas que não 
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apresentam racional económico constitui um ónus sobre os operadores que 

necessariamente irá condicionar a sua capacidade de investir no desenvolvimento de redes 

e inovação de serviços em geral, sendo que tal não significa que a NOS enquanto empresa 

socialmente responsável não compreenda o interesse social de extensão da cobertura dos 

serviços que presta. A este respeito, a NOS salienta que as entidades públicas devem ter 

uma abordagem integrada e equilibrada no que respeita à imposição de obrigações sobre 

a utilização de espectro, em geral, e de cobertura, em particular. Assim, a NOS considera 

que, face aos objetivos sociais que estão em causa, a ANACOM deverá adotar e/ou 

promover medidas, conforme sejam ou não da sua competência direta, que tornem mais 

atrativa/aliviem o ónus de cobrir zonas remotas, concretizando que para alcançar este 

objetivo deverá ser inserida a definição de um quadro específico aplicável a zonas 

consideradas remotas, o qual deve prever medidas de “alívio” de regras e custos de 

licenciamento e custos de utilização de espectro, necessários à implementação e operação 

de redes nas áreas em causa. 

No âmbito da dinamização das redes móveis, a VODAFONE compreende a relevância dos 

objetivos de melhoria da cobertura das redes, nomeadamente em zonas rurais e remotas, 

para os objetivos maiores de coesão social e dinamização económica das regiões mais 

periféricas, mas salienta que quaisquer ações neste âmbito particular deverão sempre 

atender ao princípio da proporcionalidade, previsibilidade e segurança da ação regulatória 

com vista a promover os investimentos necessários para a sua concretização tomando em 

devida consideração as soluções que o próprio mercado coloca à disposição dos cidadãos. 

A VODAFONE considera que deverão ser cuidadosamente ponderadas eventuais 

obrigações de cobertura, atendendo, nomeadamente, a que os atuais prestadores já se 

encontram onerados por um conjunto alargado de obrigações de cobertura e capacidade 

dinâmicos, decorrentes dos direitos de utilização que detêm nos 800 MHz e nos 2100 MHz, 

os quais totalizam uma obrigação de cobertura de 160 e 196 freguesias respetivamente. 

Entendimento da ANACOM 

A propósito da questão da disponibilização de cobertura/capacidade em zonas rurais e 

remotas, os comentários proferidos pelos (operadores móveis) respondentes abordam as 

obrigações que a ANACOM tem vindo a estabelecer nas diversas freguesias do território 

nacional.  
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Conforme oportunamente divulgado, as freguesias foram identificadas com base na CAOP 

– Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2011 e o cumprimento das obrigações de 

cobertura concretizadas pela ANACOM serão aferidas durante toda a vigência dos direitos 

de utilização de frequências, de acordo com o especificado nos DUF dos operadores 

móveis, seguindo a nomenclatura e os limites administrativos das freguesias constantes 

da CAOP 2011, que contém cerca de 4000 freguesias. De notar que 1/4 das freguesias da 

CAOP 2011 estão incluídas nas obrigações de cobertura dos operadores móveis (e não 

1/3 como refere a NOS). 

Não obstante os pressupostos genéricos utilizados na metodologia para determinar a lista 

de freguesias potencialmente sem Banda Larga Móvel (BLM), aprovados por Decisão do 

Conselho de Administração da ANACOM de 18.02.20163, o resultado da sua aplicação 

conduziu à identificação de várias freguesias complementares às 480 freguesias já 

identificadas no âmbito do processo do leilão multi-faixa, pelo que a ANACOM considera 

que há coerência entre os processos para definir, num primeiro momento, freguesias 

tendencialmente sem BLM (na sequência do leilão multi-faixa) e, num segundo momento, 

freguesias potencialmente sem BLM. 

Relativamente às obrigações de cobertura associadas à renovação dos DUF 2100 MHz, a 

ANACOM salienta que as mesmas têm por objetivo solucionar a falta de cobertura, 

referente às reclamações, recebidas pela ANACOM, provenientes quer de instituições 

(sobretudo originárias nos representantes de Municípios e de Juntas de Freguesias), quer 

de grupos de população, que identificam localidades/freguesias ou mesmo municípios 

onde se registam dificuldades no acesso e utilização de serviços móveis, em particular de 

banda larga móvel, e que reclamam por maiores e melhores níveis de cobertura e de 

capacidade. Por outro lado, recorda-se que as obrigações existentes diziam respeito ao 

momento da atribuição do DUF nos 2100 MHz – em 2000 – e desde então a taxa de 

penetração do serviço telefónico móvel evoluiu de 80 por 100 habitantes para 150 por 100 

habitantes no segundo trimestre de 2015. 

Tendo presente que a ANACOM deve na sua atuação prosseguir, em permanência, um 

conjunto de objetivos de regulação, dos quais releva, neste contexto, a promoção da 

concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, de recursos e 

serviços conexos bem como a defesa dos interesses dos cidadãos (vide artigo 5.º, n.º 1, 

                                                           
3 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330
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alínea a) e alínea b) da Lei das Comunicações Eletrónicas), e considerando em particular 

a necessidade de reduzir as zonas infoexcluídas, com vista a reforçar a coesão social e 

contribuir para a promoção da Sociedade da Informação, decidiu esta Autoridade sobre a 

fixação da obrigação de manutenção de níveis de cobertura populacional não inferiores 

aos verificados à data de renovação dos DUF, bem como à identificação de 580 freguesias 

potencialmente sem BLM. 

A ANACOM entende que, dada a constante e rápida evolução das redes móveis, 

nomeadamente a velocidade de transmissão de dados cada vez mais rápida, é prematuro 

definirem-se ações “de pormenor” para o longo prazo, tais como, concretização das ações 

para melhorar a cobertura e capacidade das redes móveis, ou 

compatibilização/complemento das obrigações de cobertura já definidas, concordando 

contudo com a necessidade de ponderar cuidadosamente eventuais obrigações adicionais 

de cobertura. A ANACOM manter-se-á atenta e quaisquer novas obrigações de cobertura 

terão em consideração um conjunto de objetivos de regulação, dos quais se releva, neste 

contexto, a promoção da concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, de recursos e serviços conexos bem como a defesa dos interesses dos 

cidadãos (vide artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e alínea b) da Lei das Comunicações Eletrónicas), 

considerando em particular a necessidade de reduzir as zonas infoexcluídas, com vista a 

reforçar a coesão social e contribuir para a promoção da Sociedade da Informação. 

A ANACOM toma nota das considerações efetuadas pela NOS sobre a definição de um 

quadro específico aplicável a zonas consideradas remotas, prevendo medidas de “alívio” 

de regras e custos de licenciamento e custos de utilização de espectro necessários à 

implementação e operação de redes nas áreas em causa, com vista a ponderar as mesmas 

oportunamente. 

 

Ação estratégica identificada no PEE: 

. Desenvolver atempadamente o quadro regulatório adequado à implementação de redes de 
banda larga móvel, recorrendo ao espectro disponível, tal como às faixas de frequências 
remanescentes do leilão multi-faixa e o espectro atualmente designado para aplicações de banda 
larga móvel, como p. ex.na faixa dos 700 MHz, na designada banda L (1452-1492 MHz) e na 
banda C (3400-3800 MHz). 

Relativamente à possível abertura de novas faixas de frequências mais baixas para redes 

de banda larga móveis terrestres, a ESOA nota a necessidade de garantir que os serviços 
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de satélite sejam devidamente protegidos contra interferências, referindo que esta questão 

já foi abordada na contribuição desta entidade à consulta efetuada pela ANACOM, em 

2015, sobre a disponibilização de espectro na faixa de frequências dos 3400-3800 MHz. 

Neste sentido, a ESOA considera que a implementação do serviço móvel requer a 

imposição de condições nos direitos de utilização de frequências para garantir que não são 

causadas interferências em estações terrenas do FSS que operam ao longo da fronteira 

de Portugal na faixa de frequências 3400-3800 MHz, ou para estações terrenas que 

operam em Portugal nos 3800-4200 MHz, dado que as estações terrenas do FSS podem 

ser vulneráveis a interferências provenientes da operação de redes de banda larga móveis 

terrestres em faixas adjacentes. 

A ESOA indica que, caso o espectro da banda L (1492-1518 MHz) seja considerado para 

a utilização de banda larga móvel em Portugal, é importante garantir que não serão 

causadas interferências nos sistemas do serviço móvel por satélite (MSS) que operam em 

Portugal na faixa adjacente 1518-1559 MHz. 

Adicionalmente, a ESOA informa que tanto a CEPT como a UIT-R estão atualmente a 

realizar estudos para determinar as condições técnicas que garantam a compatibilidade 

entre o IMT abaixo dos 1518 MHz e o MSS acima dos 1518 MHz. 

A MEO considera que, para além do espectro atualmente designado para aplicações de 

banda larga móvel na banda L (1452-1492 MHz) e na banda C (3400-3800 MHz), se deve 

ter em consideração as decisões da WRC-15, que identificou as faixas 1427-1452 MHz e 

1492-1518 MHz para IMT. Adicionalmente, a MEO considera que são necessários estudos 

sobre a coexistência entre os sistemas de comunicações eletrónicas e os sistemas 

BWA/FWA/Ponto-Multiponto que operam na banda C e na banda L, e que devem ser 

consideradas medidas de mitigação de modo a evitar interferências com os sistemas 

BWA/FWA/Ponto-Multiponto (ex: guard band, separação geográfica) enquanto estes 

sistemas estiverem a funcionar. 

A NOS considera positivo que a ANACOM pretenda desenvolver atempadamente o quadro 

regulatório porquanto tal acarreta previsibilidade que é útil ao desenvolvimento e 

concretização dos planos de investimento dos operadores. Relativamente à atribuição 

efetiva do espectro, a NOS entende que a ANACOM, enquanto entidade gestora do 

espectro, deverá promover a sua atribuição sempre e apenas quando exista efetivamente 
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procura para o mesmo e que a sua disponibilização fomente a eficiência da utilização deste 

recurso escasso e se materialize na criação de valor para a sociedade numa perspetiva de 

médio/longo prazo. Assim, a NOS considera que a atribuição não deverá ser prematura 

face às necessidades do mercado, nem à existência de condições, nomeadamente do 

ponto de vista tecnológico, para que seja possível usar e extrair valor do espectro atribuído 

relevando que o desenvolvimento do ecossistema tecnológico afeta/condiciona o interesse 

entre diferentes faixas e que, consequentemente, a atribuição de espectro de forma 

prematura dificulta a formação de preferências por parte dos operadores, afetando a 

otimização das escolhas e gerando ineficiências que importa minimizar. 

A NOS considera ainda que, previamente à atribuição de espectro, a ANACOM deverá 

garantir a existência de condições que permitam a plena utilização do mesmo, sendo que 

segundo a NOS tal exige que a ANACOM garanta a nível interno e externo, quer com 

países da União Europeia (UE), quer com países do Norte de África, a inexistência de 

interferências que impeçam os operadores nacionais de usarem integralmente os DUF que 

lhe foram atribuídos. Considera a NOS que a ANACOM deverá tomar todas as diligências 

no sentido de evitar situações como a que sucedeu com as frequências da faixa dos 

800 MHz cuja utilização foi, e continua a ser, limitada por diversas interferências, 

nomeadamente as relacionadas com os moduladores de televisão no canal 69, pela TDT 

em Espanha e Marrocos e uma operação de trunking também em Marrocos, sendo que o 

impacto negativo desta última ainda se mantém com prejuízo para a NOS. 

A NOS salienta ainda que parte da faixa dos 700 MHz está atualmente afeta à TDT a nível 

nacional, o que significa que a sua alocação para SCET irá exigir mudanças na rede da 

TDT, com impacto no operador de rede e também nos utilizadores, destacando a 

necessidade de minimizar os custos do processo. Considera a NOS ser igualmente 

importante que exista uma libertação efetiva da faixa dos 700 MHz evitando-se a atribuição 

de espectro para televisão em faixas adjacentes que coloquem posteriormente em causa 

a utilização efetiva e plena daquela faixa para SCET. 

A VODAFONE, que concorda genericamente com as áreas consideradas como prioritárias 

no PEE, destaca, no entanto, o papel preponderante que o futuro da faixa dos 700 MHz 

assume face às demais prioridades propostas pela ANACOM. Sublinha, ainda, que 

também as bandas L (1452-1492 MHz) e C (3400-3800 MHz) assumem um carácter 

prioritário. 



 

12 

 

A VODAFONE invoca a proposta de Decisão em discussão no Parlamento Europeu (PE) 

e no Conselho da UE sobre a disponibilização da faixa dos 700 MHz para indicar que 

considera de particular importância que a ANACOM desenvolva os esforços necessários 

para cumprir com o prazo definido na atual proposta do Conselho para a autorizar a 

utilização da faixa dos 700 MHz para SCET (30 de junho 2020). 

Entendimento da ANACOM 

No global, os operadores que se manifestaram concordam com a proposta da ANACOM 

de avançar com o desenvolvimento do quadro regulatório com vista à implementação de 

redes de banda larga móvel recorrendo ao espectro disponível nomeadamente na 

designada banda L e banda C. A propósito do comentário da NOS sobre o desenvolvimento 

atempado do quadro regulatório adequado à implementação de redes de banda larga 

móvel, com disponibilização do espectro nem prematura nem tardiamente, remete-se para 

o entendimento da ANACOM conforme enunciado atrás a propósito do tema do fomento 

da utilização de tecnologias de banda larga sem fios.  

Em concreto acerca da faixa dos 700 MHz, este assunto mereceu comentários da NOS e 

da VODAFONE sobre o futuro calendário da sua disponibilização. Note-se que se trata de 

uma das faixas atualmente designada para aplicações de banda larga móvel (nos termos 

da Decisão de Execução (UE) 2016/687 da Comissão, de 28 de abril de 2016) e para a 

qual se perspetiva que até ao final do presente ano seja adotada uma Decisão do PE e do 

Conselho da UE relativa à utilização da faixa de 470-790 MHz.  

Assim, e em linha com o referido pela NOS, aquando da definição do calendário para a 

atribuição e disponibilização da faixa dos 700 MHz, bem como de outras possíveis faixas 

para a banda larga móvel, a ANACOM terá por objetivo, entre outros, atender à situação 

do mercado (designadamente na perspetiva da procura) e aos desenvolvimentos 

tecnológicos nas faixas relevantes. Nesse processo também serão devidamente 

consideradas e refletidas as decisões relevantes da UE, entre elas, necessariamente a 

Decisão do PE e do Conselho referida pela VODAFONE. Note-se, contudo, que esta 

Decisão ainda não foi adotada, podendo o procedimento de codecisão entre o PE e o 

Conselho, a que estará sujeita, resultar em alterações ao texto que hoje se conhece.  

De facto, tanto a proposta original da Comissão como o texto que mereceu a concordância 

do Conselho de Ministros da UE na sua reunião de 26.05.2016, referem que o prazo 
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comum para a disponibilização da faixa dos 700 MHz para SCET deverá corresponder à 

data de 30.06.2020; reconhece-se, porém, que a negociação ainda prossegue e que este 

tem sido um aspeto amplamente debatido no Conselho, sendo espetável que também seja 

alvo de extenso debate ao nível do PE. Aliás, não obstante a indicação dessa data, é de 

sublinhar que o texto do Conselho prevê a possibilidade de extensão até mais dois anos 

em casos devidamente justificados. Neste contexto, é de referir ainda que se trata de 

matéria sobre a qual a ANACOM se tem vindo a debruçar, designadamente através dos 

seus contributos para a discussão ao nível do Conselho da UE da futura Decisão do 

Conselho e do PE relativa à utilização da faixa de frequências 470-790 MHz, atentos os 

contributos recebidos das várias entidades consultadas para o efeito, designadamente os 

operadores de SCET. 

Merece-nos também total acolhimento a questão levantada pela NOS quanto à 

necessidade de coordenação de frequências ao nível internacional de modo a evitar 

interferências nocivas, procurando-se, consequentemente, salientar este aspeto revendo 

o PEE conforme indicado na secção III (Conclusões) do presente relatório.  

No âmbito das suas atribuições, um dos objetivos da ANACOM é garantir que os serviços 

de radiocomunicações operem sem interferências prejudiciais, incluindo os serviços de 

satélite, princípio que se aplica às faixas mencionadas pela ESOA e pela MEO. A 

ANACOM está a acompanhar os estudos de compatibilidade que estão a ser 

desenvolvidos a nível internacional para avaliar a compatibilidade entre o IMT abaixo dos 

1518 MHz e o MSS acima dos 1518 MHz, e terá em consideração as decisões da WRC-

15 referentes à identificação das faixas 1427-1452 MHz e 1492-1518 MHz para IMT, em 

complemento à banda L na qual, decorrendo das respostas recebidas, parece haver um 

interesse generalizado. 

Relativamente à necessidade de estudos para avaliar a coexistência entre os sistemas de 

comunicações eletrónicas e os sistemas BWA/FWA/Ponto-Multiponto que operam na 

banda C, a ANACOM salienta, entre outros, o ECC Report 2034 e o CEPT Report 0495, os 

quais servirão de referência para definir as condições de utilização do espectro por 

sistemas SCET a nível nacional, nomeadamente na definição de técnicas de mitigação. Tal 

                                                           
4 Vide ECC Report 203, “Least Restrictive Technical Conditions suitable for Mobile/Fixed Communication Networks 
(MFCN), including IMT, in the frequency bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz”, disponível em 
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=4.  
5 Vide CEPT Report 49, “Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “Technical conditions 
regarding spectrum harmonization for terrestrial wireless systems in the 3400-3800 MHz frequency band””, disponível em 
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategory.aspx?doccatid=16. 

http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=4
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategory.aspx?doccatid=16
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não invalida, dependendo da solução técnica a adotar (ex. modo duplex a implementar na 

faixa de acordo com a Decisão 2014/276/UE), que haja necessidade de desenvolver 

estudos adicionais, por forma a permitir a coexistência entre os vários 

sistemas/tecnologias. Estes mesmos princípios aplicam-se à banda L – faixa que está já 

harmonizada do ponto de vista técnico –, no que diz respeito a estudos efetuados na CEPT 

e à coexistência entre os vários sistemas/tecnologias. 

Ainda em relação às bandas L e C, conforme referido na proposta de ação estratégica, a 

ANACOM irá avaliar a oportunidade da sua disponibilização em conjunto com outras faixas 

disponíveis para a implementação de redes de banda larga móvel, e terá em consideração, 

como sempre teve na base da sua atuação, garantir as condições que permitam a plena 

utilização do espectro, quer a nível interno quer externo, fomentando a existência de 

acordos de coordenação conforme necessário. 

Por último, é de clarificar que o PEE define os objetivos estratégicos que serão 

posteriormente concretizados através da implementação das ações propostas, as quais 

serão oportunamente divulgadas e, quando apropriado, sujeitas ao procedimento de 

consulta pública e/ou audiência prévia dos interessados. 

 

Ação estratégica identificada no PEE: 

. Adotar as medidas necessárias à designação e disponibilização de um total de 1200 MHz para a 
prestação de SCET. 

A MEO refere que deverá ser clarificado se, para além das frequências indicadas, a 

ANACOM está a considerar o espectro nos 2,3-2,4 GHz quando refere o total de 1200 MHz, 

notando adicionalmente que na Tabela 2 do documento submetido a consulta está em falta 

o espectro disponível nos 2100 MHz (FDD). 

A NOS refere que a designação e disponibilização de um total de 1200 MHz para a 

prestação de SCET foi também identificado como objetivo a perseguir a nível europeu no 

sentido de dar resposta à expetável procura crescente de espectro para serviços de banda 

larga sem fios. 

Tendo por base o objetivo de definir faixas adicionais a atribuir a serviços de banda larga 

móvel, a NOS considera que há faixas que se apresentam à partida mais atrativas para o 

desenvolvimento deste tipo de serviços, quer pelas suas características intrínsecas quer 
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pela complementaridade face a faixas já atribuídas, ou ainda devido ao desenvolvimento 

mais avançado e sólido do ecossistema tecnológico, nomeadamente, equipamentos de 

rede e terminais. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM esclarece que a disponibilização de espectro para a prestação de SCET na 

faixa de frequências 2,3-2,4 GHz no imediato não é possível, dado que esta faixa em 

Portugal está em utilização por outro tipo de aplicações, nomeadamente ligações de vídeo 

SAP/SAB. A quantidade 1200 MHz tem origem na Decisão n.º 243/2012/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho (“pelo menos 1200 MHz de espetro adequado até 2015”), de 14 

de março de 2012, que estabelece um programa plurianual da política do espectro 

radioelétrico. Tendo em conta os estudos que têm vindo a decorrer desde há longo tempo 

com vista a disponibilização harmonizada de espectro, identificam-se atualmente as 

seguintes faixas/quantidade de espectro: 

 

FAIXA DE FREQUÊNCIAS QUANTIDADE DE ESPECTRO (MHz) 

694-790 MHz1 60 

790-862 MHz 60 

880-915 MHz / 925-960 MHz 70 
1452-1492 MHz1 40 

1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz 150 

1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz 120 

1900 – 1920 MHz2 20 

2300-2400 MHz1 100 

2500-2570 MHz /2620 MHz-2690 MHz 140 

2570 MHz-2620 MHz 50 

3400-3600 MHz / 3600-3800 MHz 400 

TOTAL 1210 

1Faixa de frequências ainda não disponibilizada para SCET. 

2Faixa de frequências em estudo na CEPT e CE para outro tipo de aplicações que não SCET 

Relativamente à Tabela 2 do PEE, o comentário da MEO sobre o espectro em falta nos 

2100 MHz é pertinente, dado que por lapso não se incluiu esta faixa na Tabela. A ANACOM 

vai atualizar o PEE em conformidade, conforme identificado na secção III (Conclusões) do 

presente relatório. 

Relativamente às faixas TDD dos 2100 MHz (1900-1920 MHz e 2010-2025 MHz), tendo 
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em conta a devolução do espectro nestas faixas pelos três operadores móveis e os 

recentes estudos efetuados na CEPT em resposta a um mandato da Comissão Europeia, 

que culminou na aprovação do CEPT Report 526 em março de 2015 e respetiva atualização 

em março de 2016, a ANACOM considera que as mesmas não deverão fazer parte da 

Tabela 2. De facto, ainda que de momento estas faixas estejam identificadas no QNAF 

para SCET, a ANACOM equacionará no futuro a sua utilização por sistemas “não SCET”, 

em consonância com os trabalhos desenvolvidos a nível Europeu, nomeadamente o 

referido CEPT Report 52, que estuda cenários para a utilização das faixas por sistemas 

que não sejam SCET. 

A ANACOM toma nota dos comentários efetuados pela NOS concordando na generalidade 

com os mesmos. 

 

Ação estratégica identificada no PEE: 

. Fomentar o crescimento e a inovação nas aplicações M2M / IoT, nomeadamente identificando e 
solucionando as questões técnicas e regulamentares. 

Sobre esta ação estratégica a MEO considera que são necessários estudos adicionais das 

condições técnicas harmonizadas sobre novas utilizações de serviços de comunicações 

eletrónicas baseadas em LTE M2M (LTE-MTC), Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-

IoT) e Narrow Band IoT (NB-IoT), e que será de avaliar igualmente a necessidade de rever 

o acordo com Espanha tendo em conta a possível utilização destes serviços de 

comunicações eletrónicas nas frequências entre 800 MHz e 2,6 GHz. 

A NOS encara com agrado a identificação desta ação pela ANACOM, dado que o segmento 

de M2M/IoT apresenta potencial e constitui uma oportunidade para os operadores móveis, 

bem como para empresas tecnológicas nacionais de diferentes dimensões, sendo que, no 

entender da NOS, cabe à ANACOM promover condições para o florescimento e 

crescimento destas oportunidades. Assim, a NOS refere que para o efeito a ANACOM deve 

ter em conta que se tratam de serviços/soluções de massa, mas de baixo custo (receitas), 

pelo que tal deverá ser tido em conta na definição das condições de atribuição e de 

utilização de espectro que integral ou parcialmente suportam estas soluções, bem como 

                                                           
6 Vide CEPT Report 52, “Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “To undertake studies 
on the harmonised technical conditions for the 1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands (“Unpaired terrestrial 
2 GHz bands”) in the EU”” disponível em http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=16. 

http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=16
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nas condições de atribuição e utilização de numeração. 

No entendimento da VODAFONE, as iniciativas que solucionem questões técnicas e 

regulamentares relativas a serviços como M2M/IoT, assumem um carácter prioritário. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM toma nota das considerações efetuadas e o acolhimento que esta ação 

mereceu por parte dos respondentes. A ANACOM irá, em particular, acompanhar e 

contribuir para o desenvolvimento de estudos a nível internacional sobre a identificação 

das condições técnicas harmonizadas para novas utilizações de serviços de comunicações 

eletrónicas baseadas em M2M/IoT, tendo nomeadamente em conta os desenvolvimentos 

que irão ocorrer em particular no âmbito do sistema conhecido como 5G.  

Assim, a ANACOM procurará definir condições e disponibilizar espectro para responder às 

necessidades do mercado logo que estejam reunidas as condições para o efeito (p.ex. 

harmonização das condições técnicas/operacionais para as novas utilizações M2M/IoT), 

bem como fomentar, no futuro, a revisão do acordo com Espanha tendo em conta a 

possível utilização destes serviços de comunicações eletrónicas nas frequências, 

nomeadamente entre 800 MHz e 2,6 GHz. 

 

Ação estratégica identificada no PEE: 

. Avaliar as necessidades de espectro no curto/médio prazo (até 2020) para os sistemas IMT-
Advanced, nomeadamente de LTE-A (LTE Release 10 e posterior); algumas das características 
chave do IMT-Advanced são a disponibilização de 100 Mbps em alta mobilidade e de 1 Gbps em 
baixa mobilidade, assim como aumentar a eficiência de utilização do espectro (bit/s/Hz). 

A NOS considera importante que a ANACOM acompanhe e participe nas discussões 

internacionais no sentido de promover a harmonização do espectro a nível europeu e 

também a nível global, dado que tal é importante para potenciar a obtenção de economias 

de escala no desenvolvimento de equipamentos, o que é particularmente relevante para 

um país com a dimensão de Portugal e que, a harmonização assume também papel 

relevante na diminuição das interferências transfronteiriças. Este comentário da NOS é 

referente a esta ação (necessidades de espectro para os sistemas IMT-Advanced) e 

também à que se segue (futuras necessidades de espectro para o designado IMT-2020 

para 5G). 
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A NOS volta a enfatizar que face à posição geográfica de Portugal, para além da 

harmonização a nível europeu importa também pugnar pela harmonização a nível global, 

no mínimo com o Norte de África, para evitar que se volte a repetir a situação de 

interferências registadas nas frequências na faixa dos 800 MHz. 

No entendimento da VODAFONE, as iniciativas que antecipem futuras necessidades de 

espectro no curto prazo/médio (LTE-A), assumem um carácter prioritário. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM toma boa nota dos comentários efetuados em particular quanto à necessidade 

de ter uma intervenção ao nível internacional tendo em vista promover a harmonização, 

nomeadamente ao nível da gestão do espectro e que poderão alavancar a implementação 

de sistemas IMT-Advanced. Em particular, considera a ANACOM que a avaliação das 

necessidades de espectro no curto/médio prazo para sistemas IMT-Advanced é matéria de 

extremo relevo. 

 

Ação estratégica identificada no PEE: 

. Avaliar as futuras necessidades de espectro para o designado IMT-2020 para 5G, atualmente em 
fase de investigação, e cujas primeiras tecnologias se preveem estar disponíveis em 2020, sendo 
que se espera que estes sistemas possam alcançar 10 Gbps e, em alguns cenários, 20 Gbps; a este 
respeito está também em investigação a disponibilização de espectro acima dos 6 GHz; o 5G 
deverá ser visto num contexto mais amplo, envolvendo outros sistemas e infra-estruturas, por 
exemplo sistemas de “backhaul”. 

Em relação ao 5G, a ESOA destaca outras tecnologias (como as de satélite) dentro do 

ecossistema 5G, bem como a importância de avaliar corretamente as necessidades de 

espectro para IMT 5G. Adicionalmente, a ESOA manifesta preocupação relativamente à 

utilização da faixa 27,5-29,5 GHz por serviços IMT (ex. 5G) de elevada densidade, 

destacando que esta faixa de frequências não se encontra incluída na lista com 11 faixas 

de frequências, identificadas na WRC-15, para serem estudadas para sistemas 5G. 

Considera ainda que os sistemas 5G deverão operar com base em especificações globais, 

ao invés de fragmentadas, mencionando que apenas dois ou três países não europeus 

estão a estudar opções nos 28 GHz, um dos quais, os Estados Unidos, devido apenas a 

razões internas. 

A ESOA nota que os serviços como 5G não se encaixam em modelos de partilha de 
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frequências existentes e, portanto, não são compatíveis com a utilização intensiva existente 

de espectro entre 6 GHz e 31 GHz por serviços de satélite. A ESOA refere ainda não ter 

conhecimento de casos no passado em que serviços móveis de elevada densidade, tais 

como os 2G, 3G e 4G, envolvendo uma implantação omnipresente de terminais móveis e 

estações de base, tenham partilhado o espectro com sucesso, numa base de médio a 

longo termo, com serviços de satélite, onde estações terrenas de satélite foram 

implantadas de forma omnipresente. 

A ESOA efetua várias considerações, nomeadamente que, caso os serviços móveis 5G 

sejam bem-sucedidos, é inevitável que eles sejam amplamente implantados 

geograficamente e desta forma não possam partilhar o espectro com outros serviços - 

necessitam de licenças exclusivas. 

Adicionalmente, a ESOA considera que a comunidade Móvel/IMT/5G geralmente procura 

acesso a blocos contíguos de largura de banda, de centenas de MHz a múltiplos GHz, de 

forma a ter capacidade para acomodar várias redes e prestadores de serviços para 

fornecer serviços de banda larga móveis avançados. 

A ESOA remete ainda para um estudo efetuado pela METIS, que foi financiado pela UE, e 

que não identificou oportunidades reais para acomodar IMT/5G abaixo dos 31 GHz. A 

ESOA realça, no entanto, que este estudo identifica várias faixas de frequências acima dos 

31 GHz como candidatas de "alta prioridade" para o futuro alojamento de serviços 

terrestres 5G que, conforme previsto pelos seus proponentes, necessitam um amplo 

segmento contíguo de frequências (tipicamente entre 500 MHz a 1 GHz). 

A MEO considera que são necessários estudos adicionais quanto aos requisitos de 

espectro para os serviços de comunicações eletrónicas 5G, que, para além dos serviços 

de banda larga móvel, incluem as comunicações massivas de máquinas (Massive 

machine-type-communications) e de alta fiabilidade e baixa latência (Ultra reliable and low 

latency communications), salientando vários aspetos adicionais. 

Relativamente a esta ação estratégica, os comentários da NOS estão já refletidos no ponto 

anterior. 

No entendimento da VODAFONE, as iniciativas que antecipem futuras necessidades de 

espectro no longo prazo (5G) assumem um carácter prioritário. Relativamente às ações 

estratégicas previstas para o 5G, as mesmas merecem a total concordância da 
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VODAFONE, nomeadamente, atendendo à indefinição que ainda se vive atualmente sobre 

quais as bandas em que esta tecnologia será disponibilizada (definição esta que se 

encontra dependente do respetivo processo de harmonização europeu/regional), devendo 

assim (i) ser promovidas ações e medidas concretas que contribuam para a definição das 

faixas aptas a alojar as redes de 5G, e (ii) serem clarificadas as condições necessárias 

para a dinamização do investimento nestas redes. Neste contexto, a VODAFONE realça 

que, de modo a dotar o mercado da capacidade de explorar todas as combinações e 

utilizações eficientes das faixas de espectro a atribuir no futuro próximo, entende que fará 

sentido promover um procedimento de atribuição único dos diretos de utilização das 

diversas frequências de espectro (através de, por exemplo, um mecanismo de leilão) e que 

seja simultaneamente assegurando um processo participado, livre e não condicionado de 

todos os interessados, visando uma atribuição eficiente das diversas frequências a 

disponibilizar. A VODAFONE considera que só assim estarão criadas as condições para o 

mercado encontrar a solução mais flexível e eficiente de disponibilização dos diversos 

serviços que o 5G visa potenciar, como sejam a evolução significativa e otimizada dos 

serviços de banda larga móvel e a viabilização de comunicações massivas de aplicações 

M2M e de serviços de comunicações ultra fiáveis de baixa latência (i.e., tempo de resposta 

curto). 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista e concorda na generalidade com os comentários recebidos, sendo que 

na sua essência, os mesmos suscitam a necessidade de um acompanhamento 

aprofundado por parte desta Autoridade das discussões no âmbito do 5G. Neste contexto, 

no que diz respeito às faixas de frequências em causa para o 5G, a ANACOM compreende 

as preocupações manifestadas pela ESOA, nomeadamente concordando com o facto da 

faixa 27,5-29,5 GHz não estar atualmente prevista para 5G não se encontrando em estudo 

(em particular ao nível da CEPT) como faixa “candidata” potencialmente identificável para 

esse tipo de sistemas. 

Em termos de timings, a ANACOM nota que a rede móvel 5Ge os ecossistemas associados 

estão correntemente em fase de investigação prevendo-se que as primeiras tecnologias e 

equipamentos despontem por volta de 20207, salientando-se que, entre outros, se pretende 

alcançar um desempenho de rede substancialmente superior aquela atualmente 

                                                           
7 Vide Recomendação ITU-R M.2083, “IMT Vision - "Framework and overall objectives of the future development of IMT for 
2020 and beyond"” disponível em http://www.itu.int/rec/R-REC-M/en. 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M/en
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disponibilizada nas redes vulgarmente designadas por 4G (p.ex. ao nível da taxa de 

transmissão de dados, latência e eficiência espectral). Sem prejuízo desta meta temporal, 

a ANACOM assinala as várias iniciativas que este tema tem desde já merecido ao nível 

das instâncias europeias (incluindo CEPT8, ETSI9, Comissão Europeia10 e RSPG11). 

 

Redes de emergência e segurança 

Ações estratégicas identificadas no PEE: 

. Ponderar as necessidades nacionais de banda larga para comunicações de emergência na 
perspetiva da utilização do espectro perante os três possíveis cenários no que toca a 
infraestruturas de rede […]; 

. Disponibilizar espectro para satisfazer os requisitos / as novas necessidades dos serviços de 
banda larga para comunicações de emergência, com vista à implementação da solução / do 
cenário que mais se adaptar à procura nacional. 

A VODAFONE considera importante dotar as forças e serviços de emergência das 

melhores condições para maximizar a sua capacidade de atuação e melhorar a 

coordenação das diferentes entidades envolvidas, mas põe em causa a adoção de uma 

solução que assente no investimento numa rede nacional para servir as entidades que 

atuam no âmbito da emergência e segurança, pelos custos envolvidos e pela falta de 

eficiência do seu desempenho. Manifesta também a sua preferência pela disponibilização 

de comunicações de banda larga no âmbito dos serviços de emergência e segurança, 

pelas redes públicas de comunicações, carecendo eventualmente de um concurso público 

no qual poderão aceder todos os operadores de comunicações eletrónicas. Em caso de 

adoção de outras soluções, a VODAFONE entende ser importante envolver os operadores 

na análise e avaliação dessas soluções alternativas, devendo identificar-se as atribuições 

de espectro a levar a cabo para não comprometer o total aproveitamento das faixas de 

frequências que estão a ser alvo de harmonização a nível europeu para SCET. 

A NOS entende que deve ser ponderada com muita cautela a atribuição de espectro nos 

700 MHz para comunicações de emergência de banda larga, tendo em vista a salvaguarda 

das atribuições de espectro nesta faixa para SCET, isento de interferências e para 

aproveitamento das vantagens decorrentes da harmonização internacional.  

                                                           
8 http://www.cept.org/ecc/cept-workshop-on-5g/  
9 http://www.etsi.org/news-events/10-news-events/events/1025-2016-04-5g-from-myth-to-reality 
10 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FiveGIntroductionOpportunities  
11 http://rspg-spectrum.eu/2016/06/public-consultation-on-5g-launched/  

http://www.cept.org/ecc/cept-workshop-on-5g/
http://www.etsi.org/news-events/10-news-events/events/1025-2016-04-5g-from-myth-to-reality
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FiveGIntroductionOpportunities
http://rspg-spectrum.eu/2016/06/public-consultation-on-5g-launched/
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Entendimento da ANACOM 

No âmbito das competências da ANACOM, cabe a esta Autoridade ter presente os 

requisitos das redes de emergência e segurança, incluindo os serviços de banda larga que 

se perspetivam para o futuro, de forma a disponibilizar atempadamente o espectro 

necessário para operacionalizar a solução que mais se adeque à realidade nacional. 

Apesar da decisão final sobre a escolha da solução em termos de configuração/tipo de 

rede a implementar em Portugal (uma das três opções indicadas no PEE) não caber à 

ANACOM, anota-se as preocupações veiculadas na presente consulta com (i) o espectro 

(quais as faixas) a considerar, na perspetiva de proteger os SCET, e (ii) o tipo de rede / 

configuração que se considera mais adequado para Portugal. É de salientar que em termos 

de faixas de espectro a disponibilizar para este fim, a ANACOM irá procurar assegurar uma 

solução harmonizada em linha com aquelas que ultimamente têm vindo a ser discutidas 

nos fora internacionais (ver p.ex. a Decisão recente da CEPT sobre este tema12).  

 

2. Serviço Fixo 
 

Ações estratégicas identificadas no PEE: 

. Equacionar a migração das redes de ligações ponto-ponto a funcionar entre 1 GHz e 6 GHz;  

. Avaliar a possibilidade de atribuição, em faixas menos congestionadas do serviço fixo acima de 1 
GHz, de blocos de frequências exclusivos a nível regional ou nacional aos utilizadores com redes 
constituídas por um número significativo de ligações hertzianas ponto-ponto, designadamente aos 
operadores SCET;  

. Avaliar igualmente a disponibilização de blocos de frequências partilhados, tendo em vista uma 
futura implementação em determinadas faixas de frequências do regime de light licensing e/ou 
LSA;  

. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico que vise a identificação de faixas mais elevadas 
destinadas ao estabelecimento de redes de ligações ponto-ponto e ponto-multiponto. 

A VODAFONE considera que, com o aumento da largura de banda expectável para novos 

serviços, a capacidade dos canais disponíveis para o estabelecimento de ligações 

hertzianas ponto-ponto poderá não ser suficiente para assegurar os serviços bem como os 

níveis de qualidade necessários.  

A NOS também indica que é expectável que o reforço das redes, incluindo de transporte, 

                                                           
12 Cf. “harmonised technical conditions and frequency bands for the implementation of Broadband Public 
Protection and Disaster Relief (BB-PPDR)systems” disponível em 
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=1  

http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=1
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continue a ser uma realidade no futuro, de modo a responder ao contínuo aumento de 

tráfego, às exigências crescentes relativamente aos níveis de serviço e velocidade de 

transferência de dados, tendo em conta que para a expansão da rede e prestação de 

serviços, incluindo as redes móveis em zonas rurais e mais “remotas”, as ligações 

hertzianas ponto-ponto são a solução mais adequada ou, em algumas situações, a única 

solução viável.  

No que respeita à migração de redes de ligações ponto-ponto compreendidas entre 1 GHz 

e 6 GHz, a VODAFONE anota a existência de serviços disponibilizados em ligações ponto-

ponto em frequências sub-6 GHz, normalmente assentes em faixas não licenciadas de 

2,4 GHz e 5,8 GHz, e cuja utilização considera relevante, pelo que alerta para a importância 

de averiguar o impacto dos possíveis processos de migração. 

A NOS apoia a instauração de um modelo de atribuição de blocos de frequências 

exclusivos a nível regional em faixas de frequências menos congestionadas do serviço fixo 

acima de 1 GHz. Por outro lado, apesar de concordar com a disponibilização de blocos de 

frequências com base num “licenciamento mais leve” em determinadas faixas de 

frequências partilhadas, a NOS discorda da adoção de um modelo de livre utilização total, 

isto é, sem qualquer coordenação.  

Tanto a VODAFONE como a NOS não se opõem à disponibilização de canais com maior 

largura de banda em faixas mais elevadas, desde que conjugado com um modelo de 

preços/taxação da utilização do espectro competitivo e incentivador.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM anota a preocupação da VODAFONE relativa à eventual necessidade de 

espectro adicional para responder à oferta de novos serviços, nomeadamente de SCET. 

As faixas de frequências atualmente disponíveis no âmbito do serviço fixo, apesar de 

ajustadas aos próximos anos, poderão efetivamente não ser suficientes para assegurar, 

no futuro mais longínquo, os novos serviços de banda larga com a qualidade requerida, 

razão pela qual a ANACOM está a acompanhar a evolução desses mesmos serviços e 

procurará acautelar atempadamente o espectro necessário para o seu suporte, recorrendo 

eventualmente a faixas mais elevadas, nomeadamente acima dos 40 GHz. Efetivamente, 

a ANACOM está ciente que a oferta de maiores capacidades/tráfego de banda larga nas 

redes móveis trará desafios, principalmente devido ao aumento de necessidades de 

capacidade de “backhaul” para as estações “macro-celulares” bem como para as 

designadas “small-cells”. Em consonância, considera-se pertinente proceder a uma 
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clarificação ao texto do PEE na secção 2, Serviço Fixo, conforme indicado na secção III 

(Conclusões) do presente relatório. 

No que respeita à migração de redes de ligações ponto-ponto compreendidas entre 1 GHz 

e 6 GHz, a ANACOM toma nota da apreensão da VODAFONE no tocante às faixas não 

licenciadas de 2,4 GHz e 5,8 GHz. Em relação aos 5,8 GHz (5150-5925 MHz) em particular, 

a ANACOM acrescenta que a mesma está a ser objeto de novos estudos no contexto da 

preparação para a WRC-19 (ao nível da UIT-R), esperando-se que até 2019 se possa ter 

maior visibilidade sobre o futuro desta mesma faixa.  

A ANACOM irá em sede própria equacionar a disponibilização, em determinadas faixas de 

frequências atribuídas ao serviço fixo, blocos de frequências exclusivos a nível nacional ou 

regional aos utilizadores de redes constituídas por um número significativo de ligações 

hertzianas ponto-ponto, designadamente aos operadores SCET.  

Também é pretensão da ANACOM considerar a disponibilização de blocos de frequências 

para implementação do regime de light licensing em determinadas faixas de frequências 

partilhadas, em que o planeamento e funcionamento deverá ser coordenado com os 

demais utilizadores, numa base de não proteção e de não interferência. Deste modo, cada 

utilizador apenas notificaria à ANACOM (e/ou à entidade responsável pela criação e 

manutenção de uma base de dados nacional a disponibilizar aos utilizadores que partilham 

ou pretendem partilhar essas faixas de frequências, tendo em vista o planeamento de 

novas ligações hertzianas) os canais utilizados e as características das ligações hertzianas 

estabelecidas. 

 

3. Serviço de Radiodifusão 

 

Ações estratégicas identificadas no PEE: 

Radiodifusão sonora: 

. Continuar a operar a radiodifusão analógica FM na banda II (87,5-108 MHz) por longos anos;  

. Monitorizar os estudos que forem feitos em relação a serviços alternativos à radiodifusão sonora 
em FM nos próximos anos, com vista a ponderar a sua aplicabilidade ao enquadramento nacional. 

Radiodifusão televisiva digital: 

. Planear a faixa de UHF, nomeadamente visando a sua disponibilização para redes móveis de 
banda larga nos 700 MHz e mantendo por agora a disponibilidade da faixa “sub-700” para a 
radiodifusão. 
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Auxiliares de radiodifusão (SAP/SAB, PMSE, ENG, OB, microfones emissores): 

. Designar espectro adicional para microfones emissores; 

. Identificar espectro alternativo para as câmaras sem fios.  

Radiodifusão sonora 

A APR partilha da certeza de que o futuro da rádio será digital, muito embora reserve 

algumas dúvidas quanto à tecnologia a utilizar, se será o DAB ou outra. A APR acrescenta 

que a plataforma DAB é aquela que atualmente se encontra estabelecida e em 

funcionamento para os operadores de radiodifusão, em diversos países da Europa, e como 

tal, deverá ser reservado espaço para a mesma.  

A APR refere ainda que não se pode esquecer a necessidade de acesso à informação e a 

questão da inclusão social e dos serviços para os cidadãos, uma garantia que, segundo a 

APR, apenas estará salvaguardada através da existência de serviços gratuitos de 

radiodifusão, a emitir em sinal aberto. 

A APR conclui, no âmbito deste tópico, reforçando que deverá ser reservado o espectro 

necessário para permitir a transição de todos os operadores de radiodifusão existentes, 

Nacionais, Regionais e Locais, para o digital, bem como de alguma reserva que possibilite, 

em caso de necessidade, uma expansão futura. 

Radiodifusão televisiva digital 

A APR realça a necessidade de garantir, de forma absoluta, a reserva de espectro 

suficiente para a criação de uma, ou mais, redes de DVB-T de âmbito de cobertura regional 

ou distrital, defendendo contudo, que deverão ser de âmbito distrital. 

A DECO relembra que a plataforma TDT apresenta uma oferta manifestamente reduzida, 

sensivelmente o mesmo nível de resolução das emissões analógicas e uma ausência 

quase total de funcionalidades adicionais. A DECO exemplifica com o caso da 

funcionalidade de legendagem por teletexto, afirmando que a mesma já se encontrava 

disponível com o sinal analógico. A DECO acrescenta que a ANACOM deveria igualmente 

criar as condições necessárias para um aumento da oferta, qualidade e interesse das 

emissões de televisão de acesso não condicionado (TDT FTA), lamentando ainda que o 

PEE não apresente nenhuma solução para a melhoria do serviço da TDT, considerando 

esta entidade que o documento vai no sentido totalmente inverso. 

A DECO e a NOS alertam para a potencial ocorrência de interferências futuras na banda 

dos 470-694 MHz. 
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A NOS acrescenta ainda que a ANACOM deve seguir os desenvolvimentos comunitários 

e extracomunitários, de modo a garantir que as opções tomadas por países vizinhos de 

Portugal relativas aos respetivos serviços de radiodifusão não ponham em causa a 

utilização plena das frequências a atribuir em Portugal para SCET. 

A NOS refere que alertou em diversas ocasiões para os custos futuros da migração 

decorrentes da afetação de parte da banda dos 700 MHz para a TDT nacional e acrescenta 

que a libertação da banda dos 700 MHz para SCET implicará custos, nomeadamente para 

os utilizadores, custos esses que, segundo esta entidade, não poderão, sob qualquer 

forma, ser imputados aos detentores de redes e SCET. 

Tanto a NOS como a MEO mencionam que se deverá libertar o canal 56 e o canal 49, de 

modo a libertar a banda dos 700 MHz que neste momento continua parcialmente afeta à 

TDT nacional. A MEO acrescenta que o canal 54, utilizado na Região da Madeira, assim 

como o canal 55, utilizado na Região dos Açores, também deverão ser libertados. 

A MEO afirma ainda que, tendo em conta que a UE irá fixar a data de libertação da faixa 

dos 700 MHz para 2020, se deverá implementar, com a maior brevidade possível, uma 

nova cobertura em sobreposição com a existente, de forma a garantir um período de 

simulcast. A MEO refere que esta nova cobertura requer a instalação de uma elevada 

quantidade de equipamentos em toda a rede, consumindo muitos recursos e requerendo 

um prazo de implementação previsivelmente muito dilatado. A MEO acrescenta ainda que, 

de forma a viabilizar um adequado “rollout” desta implementação, se torna urgente a 

definição dos respetivos pressupostos, nomeadamente: datas objetivo, duração da fase de 

simulcast, etc. 

Auxiliares de radiodifusão (SAP/SAB, PMSE, ENG, OB, microfones emissores) 

A APR não se opõe à inovação tecnológica e à necessidade de libertação, para outras 

atividades emergentes, de espectro atualmente ocupado por auxiliares de radiodifusão. 

Contudo, entende que, para além da urgência de designar espectro adicional para 

microfones emissores, e eventualmente para as câmaras sem fios, é necessário garantir 

que as alterações que se verifiquem como necessárias não possam representar custos 

adicionais para quem atualmente utiliza as faixas a libertar, sugerindo que deve ser prevista 

e estudada a hipótese de poderem ser adotadas medidas de apoio público 

tecnologicamente neutras para limitar esses custos, encontrando formas de as tornar 

compatíveis com as regras em matéria de auxílios estatais. 
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Entendimento da ANACOM 

Relativamente aos comentários da APR no âmbito da radiodifusão sonora, a ANACOM 

esclarece que não se prevê, a médio/longo prazo, qualquer alteração da utilização da 

banda II, a qual acomoda a radiodifusão sonora em FM. No que diz respeito a serviços 

alternativos à radiodifusão sonora analógica, a ANACOM encontra-se a acompanhar os 

desenvolvimentos tecnológicos, bem como as tendências do mercado de modo a ponderar 

a sua aplicabilidade no contexto nacional, sendo certo que uma eventual alteração de 

tecnologia terá sempre em conta a existência dos atuais operadores licenciados. 

No que concerne à radiodifusão televisiva digital, um dos principais objetivos da ANACOM 

é a utilização eficiente do espectro radioelétrico, nomeadamente aquele destinado à TDT, 

de modo a salvaguardar o interesse da população. Nesta perspetiva de otimização da 

utilização do espectro, a ANACOM considera como fundamental a existência de 

manifestações de interesse por parte de entidades que tencionem implementar redes de 

cobertura mais restrita, por forma a despoletar a planificação do espectro para esse fim. 

No que diz respeito aos comentários da DECO relativos à oferta e funcionalidades 

adicionais da plataforma TDT, a ANACOM realça que esta temática não cai no âmbito das 

competências desta Autoridade. 

Relativamente à potencial ocorrência de interferências futuras na banda dos 470-694 MHz 

salientadas pela DECO e pela NOS, a ANACOM reconhece a importância da questão, pelo 

que acompanha e contribui para o debate internacional na matéria, designadamente na 

CEPT/UIT, acrescentando que efetuará todos os processos de coordenação bilateral 

necessários com os países vizinhos com vista a uma utilização eficaz e eficiente do 

espectro radioelétrico. 

Em relação à questão referida pela NOS relacionada com as opções tomadas por países 

vizinhos, comunitários e extracomunitários, de modo a que não ponham em causa a 

utilização plena das frequências a atribuir em Portugal para SCET, a ANACOM respeitará 

o especificado na Decisão do PE e do Conselho relativa à utilização da faixa de 470-

790 MHz (em fase de aprovação), notando que as dificuldades de coordenação 

transfronteiriça com algum país extracomunitário são endereçadas no relatório RSPG12-

40813, nomeadamente, equacionando-se a colaboração da União Europeia neste 

                                                           
13 RSPG12-409: RSPG opinion on the process for EU assistance in bilateral negotiations with third countries and between 
EU countries (https://circabc.europa.eu/sd/d/0fb28fab-3007-46b4-bdbf-883b02da318c/RSPG12-
409%20on%20EU%20assistance%20as%20Adopted.pdf). 

https://circabc.europa.eu/sd/d/0fb28fab-3007-46b4-bdbf-883b02da318c/RSPG12-409%20on%20EU%20assistance%20as%20Adopted.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/d/0fb28fab-3007-46b4-bdbf-883b02da318c/RSPG12-409%20on%20EU%20assistance%20as%20Adopted.pdf
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processo. 

Em resposta às preocupações manifestadas pela NOS relativamente à questão dos custos 

de migração, salienta-se que se trata de matéria sobre a qual esta Autoridade se tem vindo 

a debruçar, designadamente através dos seus contributos para a discussão ao nível do 

Conselho da UE da futura Decisão do Conselho e do PE relativa à utilização da faixa de 

frequências de 470-790 MHz. De notar que ao nível do Conselho, face à proposta inicial 

da Comissão, a redação acordada ao nível desse órgão inclui um novo artigo (Artigo 5 (a)), 

o qual faz referência à possibilidade de, em conformidade com as regras da UE e legislação 

nacional aplicável, haver lugar a compensações devido aos custos inerentes à migração. 

Neste âmbito será de notar que se trata de uma Decisão atualmente em fase de análise e 

negociação entre PE e Conselho, prevendo-se, em conformidade com as prioridades 

veiculadas pela atual Presidência Eslovaca do Conselho da UE, que essa aprovação 

aconteça até ao final do ano de 2016. 

Na sequência do comentário da MEO relativo ao período de simulcast, a ANACOM informa 

que já se encontra a analisar esta temática e que irá entrar em contacto com todas as 

entidades relevantes, quando tal se revelar apropriado. 

Relativamente à preocupação manifestada pela APR no tocante a custos decorrentes de 

uma possível libertação, para “outras atividades emergentes”, de espectro atualmente 

ocupado por auxiliares de radiodifusão, a ANACOM salienta que a atribuição de espectro 

para outros serviços de radiocomunicações está prevista por lei, pelo que eventuais 

compensações financeiras daí decorrentes deverão ser articuladas no decorrer desse 

mesmo processo. 

 

4. Serviço por Satélite 

 

Ações estratégicas identificadas no PEE: 

. Considerar os interesses nacionais, nomeadamente da indústria, operadores, prestadores de 
serviços e academia, no que concerne ao desenvolvimento de projetos no âmbito das novas 
tecnologias e sistemas de radiocomunicações por satélite, procurando satisfazer as necessidades 
espectrais inerentes;  

. Estabelecer o enquadramento regulamentar e as condições técnicas adequadas para acomodar a 
utilização de faixas de frequências mais altas, nomeadamente na banda ka (20/30 GHz) e nas 
bandas Q/V (40/50 GHz).  

A THURAYA, por um lado, refere a necessidade de se garantir a proteção do serviço móvel 
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por satélite na banda L (1518-1525 MHz), tendo em conta a utilização de faixas adjacentes 

pelo IMT; por outro lado, requer prevalência das aplicações atribuídas em faixas 

harmonizadas global ou regionalmente sobre as aplicações em faixas não harmonizadas, 

ilustrando com a utilização do conceito de estatuto primário para as faixas harmonizadas e 

secundário para as faixas não harmonizadas. Para as aplicações com igual estatuto, 

sugere a aplicação do princípio da UIT no tratamento dos pedidos de coordenação entre 

sistemas de satélite (“first come first served”). 

A ESOA afirma existir uma forte densidade de infraestrutura instalada em Portugal para a 

oferta de serviços de satélite, especificamente radiodifusão por satélite (BSS) e serviço 

móvel por satélite (MSS), para contrariar a opinião vertida pela ANACOM no documento 

colocado em consulta pública (ver página 29). Refere ainda apoiar o plano estratégico da 

ANACOM para os serviços via satélite, nomeadamente a proposta de estabelecer um 

enquadramento regulamentar e condições técnicas associadas que apoiem a viabilização 

e o acesso sustentável à oferta de comunicações eletrónicas por satélite nas faixas de 

frequências 20/30 GHz (banda ka) e 40/50 GHz (banda Q/V).  

Por último, a ESOA insta a ANACOM a incluir no Quadro Nacional de Atribuição de 

Frequências (QNAF) o acesso ao serviço fixo por satélite (FSS) no intervalo de frequências 

37,5-51,4 GHz, para ficar alinhado com as regras e regulamentos da CEPT e com o Artigo 

5.º do Regulamento Rádio da UIT. 

Entendimento da ANACOM 

No que diz respeito à necessidade de assegurar a proteção do espectro na banda L (1518-

1525 MHz), a ANACOM partilha da mesma opinião da THURAYA, sendo aliás um tema 

que está atualmente em discussão (p.ex. no âmbito da CEPT) e que esta Autoridade irá 

acompanhar de perto. No entanto, a THURAYA vai mais longe e avança com a sugestão 

da utilização dos estatutos regulamentares dos serviços de radiocomunicações que 

decorrem do Regulamento das Radiocomunicações (RR). Não é claramente esse o 

entendimento da ANACOM, que deverá, de forma isenta, equitativa e ponderada, 

satisfazer as necessidades de espectro de todos os serviços de radiocomunicações, sejam 

eles comerciais ou não, uma vez que utilizam o mesmo recurso, o espectro radioelétrico, 

que é finito e, em várias faixas de frequências, escasso. A ANACOM também não pode 

concordar com a interpretação da THURAYA em relação à qualificação dos serviços de 

radiocomunicações com estatuto primário ou secundário; o estatuto regulamentar dos 

serviços de radiocomunicações inscritos no Artigo 5.º do RR da UIT são resultado de 
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estudos desenvolvidos e/ou apresentados / aceites na UIT e de acordos feitos ao nível das 

Conferências Mundiais de Radiocomunicações. No contexto nacional, compete à 

ANACOM assegurar que os serviços incumbentes sejam protegidos quando se redefinem 

condições de partilha de faixas de frequências, não só pela criação de um ecossistema 

que permite a implementação de novos serviços/novas tecnologias/novas oportunidades 

de negócio, como também para assegurar que os serviços incumbentes não estarão 

sujeitos a restrições adicionais pelos novos cenários de partilha de frequências. 

Em relação à oferta de serviços de satélite, em particular BSS e MSS, a ANACOM confirma 

que, de facto, não existem estações terrenas licenciadas que utilizem faixas de frequências 

atribuídas aos serviços de radiocomunicações referidos (BSS e MSS). Não obstante, 

importa salientar que as ligações de conexão (feeder links) do BSS e do MSS podem ser 

efetuadas com recurso a atribuições do FSS.   

Relativamente ao encorajamento para que a ANACOM disponibilize as faixas de 

frequências mais altas (bandas ka e Q/V), a ANACOM toma boa nota desta posição. Quer 

através da adoção e implementação das Decisões da CEPT respetivas, quer através dos 

resultados dos estudos e decisões vindouras sobre a utilização destas faixas pelos serviços 

via satélite, nomeadamente da próxima Conferência Mundial das Radiocomunicações de 

2019, a ANACOM procederá em conformidade, tendo como linha orientadora a promoção 

de novos serviços e oportunidades em benefício dos agentes e do público potencialmente 

consumidor destes serviços. 

Relativamente à atribuição para o FSS no intervalo de frequências 37,5-51,4 GHz, 

apontado pela ESOA, tal matéria será tratada em sede própria. Em todo o caso, é de 

relevar a utilização intensiva da faixa dos 38 GHz pelo serviço fixo, não podendo também 

ignorar-se os estudos em curso para o IMT no contexto do ponto 1.13 da agenda da WRC-

19, bem como as orientações políticas (estratégia e prioridades) que emanam da Comissão 

Europeia no âmbito da preparação para as Conferências Mundiais. 

 

5. Equipamentos de curto alcance 

 

Ações estratégicas identificadas no PEE: 

. Acompanhar os desenvolvimentos da indústria dos SRD e preparar atempadamente o quadro 
regulatório para que os novos equipamentos, quando colocados no mercado, possam operar em 
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Portugal, tendo com conta a importância crescente dos equipamentos de curto alcance para a 
economia e as rápidas mudanças a nível das tecnologias e das necessidades sociais; 

. Acompanhar os desenvolvimentos na CEPT no que concerne ao Mandato permanente da 
Comissão Europeia: “Annual update of the technical annex of the Commission Decision on 
harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices”; 

. Promover a harmonização das faixas de frequências isentas de licenciamento e respetivas 
condições técnicas para utilização por SRD a nível Europeu e Mundial, de forma a evitar 
interferências prejudiciais e garantir a maior flexibilidade possível, promovendo simultaneamente 
uma utilização fiável e eficiente das faixas de frequências pelos equipamentos de curto alcance, 
assim como o desenvolvimento de economias de escala; 

. Avaliar a possibilidade de implementar o plano para as faixas de frequências 870-876 MHz e 915-
921 MHz desenvolvido pela CEPT, assim como outras faixas recentemente introduzidas na 
Recomendação ERC/REC 70-03; 

. Monitorizar o impacto que as novas necessidades de espectro (que continuam imprevisíveis) para 
redes de energia inteligentes, contadores inteligentes, sistemas de transportes inteligentes, 
comunicações M2M e IoT virão a ter no futuro, de forma a garantir que as soluções 
regulamentares a implementar acomodam esses desenvolvimentos de forma adequada. 

No âmbito das frequências da faixa dos 5 GHz usadas atualmente para WLAN/WiFi, a NOS 

defende o estudo e o desenvolvimento de experiências (trials) de redes LAA (Licensed 

Assisted Access) e LWA (LTE Wi-Fi Aggregation), as quais permitem a combinação das 

tecnologias WLAN/WiFi com 4G do SMT. 

A NOS considera que tratando-se o WiFi/WLAN de tecnologias que utilizam espectro não 

licenciado, é necessário garantir que a(s) solução(ões) implementada(s) tem(têm) 

viabilidade designadamente no que se refere à proteção contra interferências, mas também 

não pode(m) colocar em risco as utilizações regulares/atuais de WiFi (WLAN). 

Para a NOS o principal objetivo é garantir a coexistência de ambos os serviços na mesma 

banda, para o caso do LAA e a maximização dos recursos WiFi para o caso LWA, dado 

que deste modo será possível aumentar a capacidade dos sistemas 4G e maximizar o 

potencial do WiFi libertando capacidade do WiFi para o 4G de forma transparente para os 

utilizadores. 

A NOS considera que a partilha do espectro acarreta um risco adicional decorrente do 

aumento de potencial de interferências, e, assim sendo, é particularmente relevante a 

responsabilidade do regulador com competências para fiscalizar e salvaguardar a 

utilização eficiente da banda, com enfoque na certificação de conformidade dos 

equipamentos que utilizam a banda. 
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Entendimento da ANACOM 

Sobre o estudo e desenvolvimento de ensaios técnicos, nomeadamente nos 5 GHz, a 

ANACOM manifesta a sua total abertura notando que os mesmos podem ser solicitados a 

esta Autoridade e vir a ser autorizados no âmbito do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de 

julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 264/2009, de 28 de setembro. 

Relativamente às considerações efetuadas pela NOS sobre a necessidade de garantir que 

o LAA/LWA tenha viabilidade no que se refere à proteção contra interferências, e que as 

utilizações atuais de WLAN na faixa não podem ser colocadas em risco, ou seja, o principal 

objetivo é garantir a coexistência de ambos os serviços na mesma faixa, a ANACOM 

considera que cabe à indústria desenvolver os mecanismos que permitam a estas 

tecnologias coexistir na mesma faixa de frequências com minimização da probabilidade de 

ocorrência de interferências, e, aos reguladores, assegurar que as condições de utilização 

de espectro em desenvolvimento para LAA/LWA, quando autorizadas, garantam que os 

serviços/aplicações de radiocomunicações podem coexistir. 

De notar que uma faixa isenta de licenciamento radioelétrico, e conforme definido no 

QNAF, acolhe operações sob o princípio de “não interferência e não proteção” (regime em 

que não podem causar interferências prejudiciais a nenhum serviço de radiocomunicações, 

incluindo estações ou redes de radiocomunicações licenciadas, e em que não podem 

reclamar proteção contra interferências prejudiciais) e não exclusividade e de partilha 

(estações de pequena potência e curto alcance não podem reclamar proteção 

relativamente a serviços de radiocomunicações e outras estações de pequena potência e 

curto alcance). 

De salientar ainda que a ANACOM, no âmbito das suas atribuições, fiscaliza e salvaguarda 

a utilização eficiente do espectro, incluindo a avaliação de conformidade dos equipamentos 

de radiocomunicações. A conformidade destes equipamentos deve respeitar os termos da 

Diretiva R&TTE (1999/5/CE) e RED (2014/53/UE), estando as responsabilidades das 

entidades envolvidas claramente definidas nesta Diretiva.  
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C. Outros pontos 

 

a. Calendarização das ações 

 

Sem textos relacionados. 

A VODAFONE considera pertinente que o PEE concretize as orientações estratégicas 

inscritas no mesmo em medidas e ações concretas, i.e., que as ações concretas que 

venham a decorrer dos objetivos inscritos neste plano sejam calendarizadas e 

especificadas com o maior detalhe possível. A VODAFONE sugere portanto a inclusão, no 

documento final, de um calendário específico para a realização das principais ações e 

procedimentos que a ANACOM se propõe desenvolver, de modo a contribuir ativamente 

para a previsibilidade da ação regulatória e a devida preparação dos diversos agentes por 

ela afetados. A VODAFONE considera que tal atuação será consistente com a prática que 

o Regulador promove regularmente no âmbito do seu Plano Plurianual, que se traduz num 

bom exemplo a utilizar neste fórum do PEE. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM anota o interesse da VODAFONE em ver as ações concretas, que decorrem 

dos objetivos inscritos no PEE, calendarizadas e especificadas com o maior detalhe 

possível. 

A ANACOM reitera que o PEE visa estabelecer orientações estratégicas a médio/longo 

prazo em relação à disponibilização de frequências para serviços/aplicações de 

radiocomunicações de âmbito civil, satisfazendo os requisitos de espectro e as 

especificidades de cada serviço/aplicação. A ANACOM realça que grande parte das 

orientações estratégicas estabelecidas no PEE correspondem a objetivos “transversais/de 

alto nível” e que de algum modo podem ser caracterizados como “intemporais” na medida 

em que a sua concretização tem um âmbito vasto, não se esgotando em ações/sub-ações 

predefinidas (i.e. o PEE é acima de tudo um documento “orientador” mais que uma listagem 

de ações especificas/temporizadas). Há ainda a considerar que várias orientações 

dependem nomeadamente dos desenvolvimentos tecnológicos a anunciar pela indústria, 

da conjuntura política e económica nacional e internacional, das orientações estratégicas 

emanadas por organismos internacionais (UIT e CE, entre outros), de sinais dados pelo 

mercado nacional, etc.. De qualquer modo, tal como suscita a VODAFONE, as orientações 
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estratégicas do PEE que se concretizem em ações que possam vir a ser calendarizadas 

estarão, em qualquer caso, incorporadas no Plano Plurianual de Atividades da ANACOM. 

Foram referidas no PEE a evolução e o dinamismo a que se tem vindo a assistir no que 

concerne a utilização do espectro e sua gestão, razão pela qual se considerou que 

deveriam ser efetuadas regularmente consultas públicas para revisão / atualização do PEE, 

sugerindo-se que poderiam ocorrer após a realização de Conferências Mundiais de 

Radiocomunicações (a cada 3 ou 4 anos), sem prejuízo dos procedimentos de consulta 

legalmente aplicáveis, nomeadamente no âmbito de decisões de atribuição e limitação de 

direitos de utilização de frequências. Para manter a atualidade do PEE face ao 

desenvolvimento tecnológico exponencial e respetivas consequências, não é de excluir a 

revisão do mesmo se pertinente, nomeadamente se existirem evoluções significativas em 

termos tecnológicos, políticas internacionais com impacto ao nível de Portugal ou ainda o 

surgimento de questões disruptivas com impacto no atual PEE. 

 

b. Taxas 

 

Textos relacionados identificados no PEE: 

Componentes da gestão de espectro (Item c. do Anexo ao PEE): 

No que diz respeito às taxas de utilização do espectro radioelétrico, as mesmas vão ao encontro 
dos objetivos estabelecidos na LCE, i.e., incentivar uma utilização eficiente do espectro 
radioelétrico. De uma maneira geral, a abordagem adotada para o cálculo das taxas reside na 
tributação do espectro atribuído, desincentivando a detenção de quantidades de espectro 
superiores às necessárias, na medida em que o custo suportado é independente do nível de 
utilização, penalizando-se dessa forma comportamentos contrários ao bom funcionamento do 
mercado. Salienta-se, no entanto, que os montantes das taxas são fixados por portaria do 
membro do Governo responsável pela área das comunicações, constituindo receita da ANACOM.  

Pela especial natureza da sua utilização, os diplomas que regem o licenciamento e as taxas de 
utilização do espectro radioelétrico excetuam do seu âmbito de aplicação as redes e as estações 
de radiocomunicações afetas a fins militares que funcionem em faixas de frequências cuja gestão 
esteja delegada pela ANACOM ao Ministério da Defesa Nacional (faixas de gestão militar).”. 
Estabelecer o enquadramento regulamentar e as condições técnicas adequadas para acomodar a 
utilização de faixas de frequências mais altas, nomeadamente na banda ka (20/30 GHz) e nas 
bandas Q/V (40/50 GHz).  

Princípios seguidos na gestão do espectro (Item e. do Anexo ao PEE): 

[…] salienta-se o facto de as taxas de espectro consistirem num mecanismo que ajuda a garantir a 
boa gestão do recurso em causa, assim como a sua utilização eficiente, em conformidade com os 
objetivos estabelecidos na LCE, a qual, em particular, estabelece que as taxas de utilização de 
frequências devem refletir a necessidade de garantir a sua utilização ótima. De notar ainda que as 
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taxas pela utilização de frequências são fixadas por portaria do membro do Governo responsável 
pela área das comunicações. 

A EML manifesta uma extrema preocupação com o valor atual das taxas aplicáveis às 

CGC, uma vez que têm um impacto direto na viabilidade do modelo de negócio e na sua 

implementação. 

A NOS, não obstante reconhecer que compete do Governo decidir sobre o valor das taxas 

de utilização do espectro mas notando que cabe à ANACOM aconselhar e coadjuvar o 

Governo nessa matéria, sublinha considerar que as taxas de espectro constituem um 

instrumento relevante para a prossecução dos objetivos regulatórios da ANACOM, com 

impacto sobre o nível e concorrência do mercado e desenvolvimento do sector. Por esse 

motivo, a NOS conclui que “as taxas devem refletir a necessidade de garantir a utilização 

ótima das frequências, mas devem também ponderar os demais objetivos regulatórios 

como sejam a promoção do investimento eficiente e a inovação, bem assim a salvaguarda 

da concorrência”.  

A NOS aponta que alguns dos objetivos estratégicos irão requerer que o atual modelo de 

taxação do espectro seja reequacionado.  

Em particular, notando que “sistemas > 1 Gbps requerem espectro em quantidade 

proporcional às velocidades pretendidas”, a NOS alerta para o impacto que o modelo de 

fixação das taxas do espectro terá na promoção da banda larga móvel, alegando que 

esquema e nível atual de taxas serão contrários a esse objetivo. Designadamente com 

relação ao 5G, a NOS defende que a par com a identificação do espectro seja equacionada 

a revisão do modelo de taxação do espectro que atualmente assenta na definição de um 

valor fixo independentemente da faixa. Sugestão similar é também feita com relação à 

promoção do crescimento do M2M/IoT, situação em que a NOS também considera que os 

atuais modelos de taxação do espectro (independente da faixa) e numeração (faturado por 

número) não são compatíveis com o modelo de negócio relativo a este segmento de 

mercado, carecendo, por isso, de revisão.  

Em relação ao serviço fixo acima de 1 GHz, no entender da NOS, essa atribuição deverá 

ser complementada por uma adaptação do modelo de tarifário. Neste âmbito, é sugerido 

que se equacione a possibilidade de aplicar uma flat rate independente da distância, bem 

como que seja permitida a diferenciação por regiões (regiões urbanas, rurais/remotas) de 

modo a baixar o custo de espectro sobretudo nas zonas rurais/remotas. 

Por último, no caso das faixas partilhadas em regime de light licensing, a NOS entende que 
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o espectro nestas bandas deve ser “levemente taxado (…)”. 

A VODAFONE “entende que o atual regime de taxação da utilização das faixas de 

frequências de espectro (taxação por MHz atribuído) estabelece os incentivos certos para 

uma utilização eficiente dos direitos detidos, não obstante da necessidade de algumas 

melhorais pontuais, como sejam uma revisão dos preços aplicados”. 

Para as redes de radiocomunicações no âmbito do serviço fixo este operador indica 

concordar com a disponibilização em faixas de frequências mais elevadas, de canais com 

maior largura banda, desde que tal seja aliado a um modelo de preços/taxação da 

utilização de espectro competitivo e incentivador, sendo este um dos fatores mais 

relevantes para a adoção e utilização eficaz de ligações ponto a ponto no futuro próximo. 

A MEO refere como “princípios e nos objetivos estratégicos deveria mencionar-se a 

promoção de investimento através de uma política de gestão de espectro adequada, sendo 

de salientar que: “(…) Os processos de atribuição de DUF, condições das licenças e taxas 

de espectro devem ser adequados de forma a não inibir o investimento”. 

Entendimento da ANACOM 

No aspeto particular relativo ao valor das taxas aplicáveis às CGC evocado pela EML, note-

se que o tema foi já tratado em sede própria, abstendo-se por isso a ANACOM de repetir 

a argumentação que então (nomeadamente em sede de consulta pública) expendeu sobre 

este assunto, para a qual se remete.  

Globalmente, conforme referido pelos operadores com relação à questão das taxas 

aplicáveis ao espectro radioelétrico e numeração, conforme os objetivos estabelecidos pela 

Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), a ANACOM cumpre com as suas funções nos 

termos do artigo 105.º da LCE, constituindo efetivamente um instrumento relevante para a 

prossecução dos objetivos regulatórios. É assim que a ANACOM, no âmbito da sua função 

de coadjuvar o Governo, tem vindo a rever as taxas de utilização do espectro atentos os 

diversos fatores, tais como, a evolução tecnológica, o acompanhamento do mercado e a 

disponibilidade do espectro. Neste contexto os comentários sobre esta matéria, merecendo 

apreço por parte desta autoridade, serão devidamente considerados em sede própria. 
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c. Neutralidade tecnológica nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz 

 

Textos relacionados identificados no PEE: 

0. Sumário Executivo 

[…] não obstante o apoio a numerosas iniciativas que visam a harmonização das utilizações do 
espectro radioelétrico, se considera essencial e complementar estimular a flexibilidade na 
utilização das frequências. Ou seja, considera-se muito importante privilegiar medidas que visem a 
implementação de princípios de neutralidade tecnológica e de serviços, ampliando desta forma as 
opções técnicas e comerciais disponíveis no mercado, tornando-o mais versátil e atrativo para os 
intervenientes. 

A NOS indica que partilha da visão da ANACOM quanto à necessidade de flexibilidade na 

gestão do espectro, incluindo a implementação do princípio da neutralidade tecnológica, 

desde que sejam assegurados os princípios da não discriminação e da promoção da 

concorrência equilibrada, defendendo que o princípio da neutralidade tecnológica que já 

se aplica atualmente de “forma total” às faixas dos 800 MHz, 2100 MHz e 2600 MHz, deve 

ser estendido às faixas dos 900 MHz e 1800 MHz. 

Entendimento da ANACOM 

A neutralidade tecnológica que se aplica às faixas dos 800 MHz, 2100 MHz e 2600 MHz 

resulta de estudos efetuados ao nível da CEPT, que foram refletidos em Decisões da CEPT 

e da Comissão Europeia, e que se encontram refletidos nos DUF dos operadores móveis. 

Especificamente para a faixa dos 900 MHz e 1800 MHz, e de acordo com os DUF em vigor, 

estão autorizados os sistemas identificados no anexo da Decisão 2009/766/CE, alterado 

pela Decisão 2011/251/UE, que permite, para além do sistema GSM, a utilização dos 

sistemas UMTS, LTE e WiMAX. Até ao momento não foram efetuados quaisquer outros 

estudos ao nível da CEPT – desde logo porque não houve um requisito da Comissão 

Europeia nesse sentido – com vista a implementar outras tecnologias nas faixas de 

frequências dos 900 MHz e 1800 MHz. 

Contudo, conforme artigo 9.2 do DUF da NOS, “A utilização de outros sistemas nas faixas 

de 900 MHz e de 1800 MHz, para além daqueles identificados no anexo da Decisão 

2009/766/CE, alterada pela Decisão 2011/251/UE, ou que venham a constar do mesmo, 

está sujeita a prévia autorização do ICP-ANACOM, mediante pedido fundamentado da 

OPTIMUS.” Assim, sem prejuízo dos estudos que possam vir a ser necessários com vista 

a autorizar implementação de outros sistemas, pode a NOS ou outro operador de SCET 
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nas faixas 900 e 1800 MHz solicitar autorização para implementar outros sistemas que não 

os supramencionados. 

 

d. Quantidade de espectro atribuído na faixa dos 900 MHz – Reposição de 

condições de igualdade 

 

Sem textos relacionados. 

A NOS refere que, tal como é do conhecimento da ANACOM, por razões históricas 

relacionadas com (in)disponibilidade de espectro no momento da atribuição, dispõe apenas 

de 39 canais na faixa dos 900 MHz, enquanto os seus concorrentes diretos sempre 

dispuseram de 40 canais na mesma faixa, mesmo antes do processo multi-faixa. A NOS 

salienta que a reposição da igualdade é agora viável na sequência da devolução de 

espectro pela VODAFONE na faixa dos 900 MHz. 

Relativamente à Tabela 2 do documento em consulta, referente à quantidade de espectro 

disponível para SCET, a NOS nota que na mesma não consta o espectro disponível na 

faixa dos 2100 MHz, quer FDD quer TDD, nem as frequências da faixa dos 3400-3800 MHz 

que, conforme indicado no eQNAF, estão reservadas para SCET.  

Entendimento da ANACOM 

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. Atualmente, os operadores de rede móvel (SCET) detêm a seguinte 

quantidade de espectro conforme os seus direitos de utilização de frequências14: 

                                                           
14 Inclui o espectro adquirido no leilão multi-faixa e o espectro entretanto devolvido pela VODAFONE, de 
2x3 MHz, por decisão da ANACOM de 11.02.2016. 
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FAIXA DE FREQUÊNCIAS 
QUANTIDADE DE ESPECTRO (MHz) 

MEO NOS VODAFONE 

800 MHz (FDD) 
20 

(2x10 MHz) 
20 

(2x10 MHz) 
20 

(2x10 MHz) 

900 MHz (FDD) 
16 

(2x8 MHz) 
15,6 

(2x7.8 MHz) 
20 

(2x10 MHz) 

1800 MHz (FDD) 
40 

(2x20 MHz) 
40 

(2x20 MHz) 
40 

(2x20 MHz) 

2100 MHz (FDD) 
40 

(2x20 MHz) 
30 

(2x15 MHz) 
40 

(2x20 MHz) 

2600 MHz (FDD) 
40 

(2x20 MHz) 
40 

(2x20 MHz) 
40 

(2x20 MHz) 

2600 MHz (TDD) 0 0 25 

 

Relativamente ao comentário da NOS sobre a Tabela 2 do documento em consulta, 

nomeadamente sobre a quantidade de espectro disponível para SCET, tratou-se de um 

lapso (ver secção B.1), pelo que a ANACOM vai atualizar o PEE em conformidade, 

conforme Tabela inserida na secção seguinte, para refletir o espectro disponível quer nos 

2100 MHz (FDD) quer nos 3400-3800 MHz. 

 

III. CONCLUSÕES 

Ponderados os comentários recebidos e tendo presente os entendimentos expendidos nos 

pontos anteriores, a ANACOM entende que devem ser introduzidas algumas alterações ao 

PEE que, sem alterar decisões de fundo, se traduzem no seguinte: 

 Correção da Tabela 2 do documento submetido a consulta (página 15), de forma a 

contemplar o espectro disponível nos 2100 MHz (FDD) e na faixa 3400-3800 MHz: 

 

FAIXA DE FREQUÊNCIAS QUANTIDADE DE ESPECTRO DISPONÍVEL (MHz) 

900 MHz (FDD) 
(880-915 MHz / 925-960 MHz) 

16 

1800 MHz (FDD) 
(1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) 

30 



 

40 

 

2100 MHz (FDD) 
(1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz) 

10 

2600 MHz (FDD) 
(2500-2570 MHz /2620 MHz-2690 

MHz) 
20 

2600 MHz (TDD) 
(2570 MHz-2620 MHz) 

25 

3400-3600 MHz / 3600-3800 MHz O espectro disponível nesta faixa e enquadramento aplicável está 
disponível no documento de consulta “Consulta pública sobre a 

disponibilização de espectro na faixa dos 3,4-3,8 GHz”, disponível em 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1354354#.V3pTARLVtf9 

 

Tabela 2 – Quantidade de espectro disponível. 

 

 Alteração ao PEE (página 16) para contemplar nas ações estratégicas, a necessidade 

de coordenação de frequências ao nível internacional: 

 

“Desenvolver ações de coordenação de frequências ao nível internacional conforme se 

revelem necessárias, para evitar interferências nocivas;”. 

 

 Alteração ao PEE (página 21), dado que as faixas de frequências atualmente 

disponíveis no âmbito do serviço fixo, apesar de ajustadas aos próximos anos, poderão 

efetivamente não ser suficientes para assegurar, no futuro menos próximo, os novos 

serviços de banda larga com a qualidade requerida: 

 

“Ao nível das infraestruturas de rede, constata-se ter havido uma assinalável expansão 

da fibra ótica nos últimos anos, a qual se perspetiva que continuará nos próximos anos, 

pelo que é de prever que as solicitações de ligações hertzianas poderão estabilizar ou 

até diminuir no futuro.”.  

 

 

Lisboa, 10 de agosto de 2016. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1354354#.V3pTARLVtf9

