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1. Enquadramento 

1.1. Pedidos de renovação  

Por comunicações recebidas em 21 de setembro de 2020 e em 11 de março de 2021, a 

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S. A. (doravante abreviadamente designada 

“VODAFONE”) e a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. (de ora em diante 

“MEO”) solicitaram à ANACOM, ao abrigo do artigo 33.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas (LCE)1, na sua redação em vigor, a renovação, por 20 anos, dos Direitos de 

Utilização de Frequências (DUF) que lhes foram atribuídos nas faixas de frequências dos 

900 MHz e dos 1800 MHz e que vão caducar, nos termos contemplados nos respetivos 

títulos ICP-ANACOM n.º 03/2012 e ICP-ANACOM n.º 02/2012. 

A VODAFONE sustenta o seu pedido, resumidamente, no seguinte: 

- As frequências em questão têm suportado a prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas móveis e fixos da empresa, abrangendo 4,7 milhões 

de clientes, caracterizados por elevados níveis de qualidade, permanente 

inovação, eficiência e competitividade, com uma cobertura nacional superior a 

99,9% da população; 

- Estas frequências, utilizadas na sua totalidade, são indispensáveis para a 

continuidade da oferta dos vários serviços de comunicações eletrónicas 

prestados pela empresa, para a manutenção da elevada qualidade de serviços 

que os caracteriza, bem como para a maximização das potencialidades das 

tecnologias em cada momento; 

- A relação de complementaridade entre a utilização das frequências atribuídas 

nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz e a exploração das restantes frequências 

que se encontram consignadas à VODAFONE noutras faixas; 

- A renovação dos direitos de utilização destas frequências, para além de 

determinante, atenta a natureza e necessidades do negócio da empresa, é de 

interesse público dado que gerará receita pública relevante, permitirá a criação 

e exportação de know-how e propriedade intelectual desenvolvida em Portugal, 

                                                           
1 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, disponível em https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/34542075/indice . 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34542075/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34542075/indice
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canalizará investimento estrangeiro para o País, promoverá inovação 

tecnológica e dinamizará a criação de emprego altamente qualificado; 

- Não existirem quaisquer circunstâncias ou fatores suscetíveis de determinar a 

recusa de renovação dos DUF, nomeadamente pelo facto da VODAFONE ter 

capacidade técnica e financeira para continuar a garantir um serviço público, ter 

cumprido de forma conscienciosa, diligente e eficiente as suas obrigações, e ser 

possível antever o seu empenho na continuidade e/ou aumento do seu universo 

de subscritores; 

- A necessidade de assegurar a manutenção no mercado de um concorrente 

comprometido com um plano de negócios e de investimento no País ambiciosos, 

permitindo a contínua utilização eficiente dos elementos de rede já instalados e 

de certos equipamentos terminais dos clientes; 

- Ser imperiosa a manutenção da estrutura subjacente à prestação do serviço, 

pelo interesse superior dos utilizadores dos serviços de comunicações 

eletrónicas, a garantia de um serviço de qualidade com elevados níveis de 

satisfação, e a necessidade de assegurar e promover o grau de competitividade 

no mercado. 

A MEO solicita que, no seu DUF, sejam refletidos os princípios de neutralidade tecnológica 

e de serviços, e pede que o prazo de vigência do DUF objeto de renovação seja fixado em 

20 anos, atendendo a que (i) o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas2 (doravante 

“CECE”) prevê a necessidade de ser garantida a previsibilidade regulatória para os 

respetivos titulares, por um período mínimo de 20 anos e (ii) que os direitos de utilização 

de frequências objeto do Leilão para a Atribuição de Direitos de Utilização de Frequências 

nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz serão atribuídos 

por igual período, garantindo-se, assim, a utilização alinhada dos mesmos. 

 

                                                           
2 Aprovado pela Diretiva (UE) 2018/1972, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, 
acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1464926. 
 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1464926
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1.2. Regime jurídico aplicável à renovação dos DUF 

De acordo com os seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de 

março, constitui atribuição da ANACOM, nos termos da legislação aplicável, “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” (artigo 8.º, n.º 1, alínea e) dos Estatutos).  

À ANACOM incumbe ainda a prossecução de diversos objetivos de regulação das 

comunicações eletrónicas, estabelecidos na LCE, designadamente, “a promoção da 

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

serviços conexos”, para efeitos do qual deve esta Autoridade, entre outros, “incentivar uma 

utilização efetiva e assegurar uma gestão eficiente das frequências” (artigo 5.º, n.º 1, alínea 

a) e n.º 2, alínea d) da LCE). Neste contexto, compete à ANACOM “assegurar a gestão 

eficiente do espectro, (…) tendo em conta o importante valor social, cultural e económico” 

das frequências e “planificar as frequências” em conformidade com os critérios de “a) 

disponibilidade do espectro radioelétrico; b) garantia de condições de concorrência efetiva 

nos mercados relevantes; c) utilização efetiva e eficiente das frequências; d) ponderação 

dos interesses dos utilizadores de espectro” (artigo 15.º, n.ºs 1 e 2 da LCE), bem como, 

quando aplicável, “atribuir, alterar e revogar direitos de utilização de frequências” (artigo 

9.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos) e decidir sobre os pedidos de renovação de DUF (artigo 

33.º da LCE). 

A LCE estabelece, no seu artigo 33.º (Prazo e renovação dos DUF), que os direitos de 

utilização são renováveis, pelos prazos previstos para efeitos da atribuição de DUF e 

atentos os critérios da sua fixação (artigo 33.º, n.º 13), mediante pedido do respetivo titular, 

apresentado à ANACOM com uma antecedência mínima de um ano sobre o termo do 

respetivo prazo de vigência, devendo esta Autoridade responder ao mesmo no prazo 

máximo de seis meses. 

Neste contexto, por comunicações datadas de 22 de fevereiro de 2021 e de 29 de março 

de 2021, a ANACOM informou a VODAFONE e a MEO que considerando (i) o prazo 

                                                           
3 Estabelece que «Os direitos de utilização de frequências são atribuídos por um prazo de 15 anos, podendo, 
em situações devidamente fundamentadas, consoante o serviço em causa e tendo em conta o objetivo 
pretendido bem como a necessidade de permitir um período adequado para a amortização do investimento, 
ser atribuídos pela ARN por um prazo diferente, com um mínimo de 10 anos e um máximo de 20”.  
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máximo de decisão estabelecido no artigo 33.º, n.º 3 da LCE, contado nos termos do 

disposto no artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), ex vi artigo 126.º 

da LCE, e (ii) a suspensão do mesmo, para realização de audiência prévia dos interessados 

nos termos dos artigo 121.º e seguintes do CPA, por um prazo que se estima em 20 dias 

úteis, alinhado com o prazo regra do procedimento geral de consulta a promover 

obrigatoriamente ao abrigo do artigo 8.º da LCE (ex vi artigo 33., n.º 3 da LCE), a decisão 

sobre os respetivos requerimentos de renovação dos DUF seria adotada no prazo máximo 

de 180 dias úteis, a contar da receção dos pedidos na ANACOM, acrescido dos períodos 

de suspensões de prazo legalmente aplicáveis. 

Tendo a ANACOM entendido que se justifica tratar ambos os pedidos em simultâneo, com  

vista a capitalizar as vantagens inerentes a uma análise integrada aos pedidos de 

renovação, aliado ao facto de, por força do disposto no artigo 6.º-C, n.º 1, alínea c), da Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março (alterada pela Lei n.º 4-B/2021, de 1 de fevereiro), os prazos 

para a prática de atos em procedimentos administrativos, no que respeita à prática de atos 

por particulares, terem estado suspensos, tendo apenas cessado no dia 6 de abril de 2021, 

nos termos da Lei n.º 13-B/2021, de 5 de abril, só agora se encontram reunidas as 

condições para a emissão do presente projeto de decisão, possibilitando que todos os 

interessados se pronunciem. 

De salientar ainda que a necessidade de assegurar o rigoroso cumprimento dos prazos 

fixados, tanto na LCE, como no CPA, para a decisão dos pedidos de renovação em apreço 

inviabiliza que se possa aguardar e atender aos resultados do leilão para a atribuição de 

DUF nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz.  

Nos termos do artigo 33.º, n.º 3 da LCE, deve esta Autoridade promover o procedimento 

geral de consulta previsto no artigo 8.º da LCE, e pode: 

a) Opor-se à renovação do direito de utilização através de decisão devidamente 

fundamentada; 

b) Deferir o pedido de renovação nas mesmas condições especificadas na atribuição 

inicial do direito de utilização, incluindo o prazo de validade do direito; 

c) Deferir o pedido de renovação com imposição de condições distintas das especificadas 

nesse direito. 
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Por seu lado, o CECE prevê, no seu artigo 50.º, que as Autoridades Reguladoras Nacionais 

(“ARN”) devem tomar atempadamente uma decisão sobre a renovação dos direitos 

individuais de utilização do espectro de radiofrequências harmonizado, antes da data de 

caducidade desses direitos e, para esse fim, avaliam a necessidade de tal renovação, por 

sua própria iniciativa ou a pedido do titular do direito. 

Ao adotarem essa decisão, as ARN devem ter em conta, nomeadamente: 

a) O cumprimento dos objetivos gerais de regulação4, a harmonização do espectro 

de um modo coerente com a necessidade de garantir a sua utilização efetiva e 

eficiente e com o objetivo de obter benefícios para os consumidores5, bem como 

os objetivos de política pública ao abrigo do direito da União ou do direito 

nacional; 

b) A aplicação de uma medida técnica de execução adotada nos termos do n.º 4 da 

Decisão n.º 676/2002/CE6; 

c) A avaliação da correta aplicação das condições associadas ao direito em causa; 

d) A necessidade de promover a concorrência ou de evitar qualquer distorção da 

mesma, nos termos do artigo 52.º; 

e) A necessidade de tornar a utilização do espectro de radiofrequências mais 

eficiente à luz da evolução tecnológica ou do mercado; 

f) A necessidade de evitar perturbações graves no serviço. 

Por sua vez, o seu artigo 52.º estabelece que as ARN promovem a concorrência efetiva e 

evitam distorções da concorrência no mercado interno ao decidirem conceder, alterar ou 

renovar direitos de utilização do espectro. Estas decisões são baseadas numa avaliação 

objetiva e prospetiva das condições de concorrência no mercado, da necessidade das 

referidas medidas para manter ou alcançar uma concorrência efetiva e dos efeitos 

prováveis dessas medidas a nível dos investimentos existentes e futuros dos participantes 

no mercado, em especial para a disponibilização de redes. Ao fazê-lo, têm em conta a 

abordagem à análise de mercado prevista no artigo 67.º, n.º 2. 

                                                           
4 Cfr. artigo 3.º do CECE. 
5 Cfr. n.º 2 do artigo 45.º do CECE. 
6 Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, de 07.02. 2002, relativa a um quadro regulamentar para a 
política do espectro de radiofrequências na Comunidade Europeia (decisão do espectro de radiofrequências). 
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Refira-se ainda que o n.º 4 do artigo 49.º do CECE, sobre a duração dos direitos, 

estabelece que os Estados-Membros podem ajustar a duração dos direitos de utilização a 

fim de assegurar a caducidade simultânea de direitos numa, ou em várias faixas. 

Apesar de o CECE, no momento da aprovação do presente projeto de decisão, não estar 

ainda transposto para a ordem jurídica interna, as decisões da ANACOM nesta matéria 

têm em conta as regras constantes da Diretiva aplicáveis, neste caso, à renovação dos 

DUF da VODAFONE e da MEO.  

1.3. Os DUF objeto de renovação 

A VODAFONE, entre outros DUF para serviços de comunicações eletrónicas, 

consubstanciados no Título ICP-ANACOM n.º 03/2012, emitido em 09 de março de 2012, 

é titular de DUF que a habilita, até 19 de outubro de 2021, à utilização no território nacional 

de 2x5 MHz na faixa de frequências dos 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 

2x6 MHz na faixa de frequências dos 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) para 

os sistemas identificados no anexo da Decisão 2009/766/CE, alterado pela Decisão 

2011/251/UE, bem como para outros sistemas que venham a constar do mesmo. 

A MEO, entre outros DUF para serviços de comunicações eletrónicas, consubstanciados 

no Título ICP-ANACOM n.º 02/2012, emitido em 09 de março de 2012, é titular de DUF 

que a habilita, até 16 de março de 2022 à utilização no território nacional, de 2x8 MHz na 

faixa de frequências dos 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 2x6 MHz na faixa 

de frequências dos 1800 MHz (1710-1785 MHz/1805-1880 MHz) para os sistemas 

identificados no anexo da Decisão 2009/766/CE, alterado pela Decisão 2011/251/UE, bem 

como para outros sistemas que venham a constar do mesmo. 

Ambas as empresas estão obrigadas ao cumprimento de diversas obrigações elencadas 

nos respetivos títulos, incluindo obrigações de cobertura, quer em termos de população, 

quer de distribuição geográfica, cuja concretização pode ser assegurada com recurso a 

qualquer um dos direitos de utilização de frequências de que são titulares, com exceção 

das obrigações relativas à cobertura de 480 freguesias tendencialmente sem Banda Larga 

Móvel (BLM) (relativamente às quais cada um dos operadores tem de cobrir 160 

freguesias), nos termos e condições previstos nos títulos ICP-ANACOM Nº 02/2012 e ICP-
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ANACOM Nº 03/20127, com referência ao artigo 34.º do Regulamento n.º 560-A/2011, de 

19 de outubro8, as quais devem ser cumpridas com recurso às faixas de frequências dos 

800 MHz ou dos 900 MHz.  

Por decisão de 03.03.20169, a ANACOM determinou a velocidade de referência associada 

às obrigações de cobertura a que cada empresa ficou sujeita, nas freguesias 

tendencialmente sem BLM, em concreto: 

• MEO: 43,2 Mbps; 

• VODAFONE: 7,2 Mbps. 

Posteriormente, por decisão de 21.11.201910, estas velocidades de referência foram 

atualizadas para: 

• MEO: 43,2 Mbps; 

• VODAFONE: 43,2 Mbps. 

A VODAFONE e a MEO estão obrigadas a assegurar: 

• Na prestação de serviços de voz e de dados até 9600 bps, uma cobertura mínima não 

inferior à verificada em 08.07.2010 - população coberta a nível nacional, por concelho e 

por lugar com mais de 10 000 habitantes; 

• Na prestação de serviços de dados, na subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, uma 

cobertura mínima não inferior à verificada em 21.04.2021 (MEO) e 05.05.2018 

(VODAFONE) - população coberta, com a velocidade máxima de download em Mbps, 

a nível nacional e por concelho;  

                                                           
7 Os títulos ICP-ANACOM 02/2012 e ICP-ANACOM 02/2013 podem ser consultados em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=375275&tab=&a=287162&b=&c=. 
8 Regulamento n.º 560-A/2011, de 19.10.2011 (Regulamento do Leilão para a Atribuição de Direitos de 
Utilização de Frequências nas Faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz, em 
conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das Comunicações Eletrónicas e no n.º 
1 e na alínea b) do n.º 2 ambos do artigo 33.º do referido Regulamento. Por decisão final de 21.11.2019, a 
ANACOM aprovou a revisão das velocidades de referência associadas às obrigações de cobertura na faixa de 
frequências dos 800 MHz. Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1496443. 
9 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380320#.VwZ9ZU_VsyF. 
10 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1496451. 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=375275&tab=&a=287162&b=&c
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380320#.VwZ9ZU_VsyF
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1496451
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• Cada um dos operadores tem associada uma cobertura de 196 freguesias 

potencialmente sem cobertura de banda larga móvel, selecionadas, nos termos e 

condições fixadas na deliberação da ANACOM de 18.02.2016 onde foram identificadas 

588 freguesias, complementares às 480 freguesias identificadas previamente, devendo 

disponibilizar no mínimo a 75% da população um serviço de banda larga móvel que 

permita uma velocidade de transmissão de dados de 30 Mbps (velocidade máxima de 

download). De notar que esta velocidade corresponde ao débito máximo teórico possível 

para um utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de sinalização/codificação11. 

Estes prestadores estão também vinculados ao cumprimento de obrigações de acesso, a 

MEO, na faixa dos 800 MHz, e a VODAFONE, nas faixas dos 800 MHz ou dos 900 MHz, 

nos termos do disposto no artigo 35.º do Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de outubro, 

devendo permitir o acesso em condições não discriminatórias à sua rede nessas faixas. 

No âmbito desta obrigação as empresas estão vinculadas aos seguintes deveres: 

• Negociar de boa-fé, quando solicitadas, acordos com terceiros, respeitando a 

autonomia comercial das entidades envolvidas, nomeadamente quanto às redes de 

distribuição e segmentos de mercado endereçados, e permitindo condições de 

concorrencialidade efetiva, designadamente no que diz respeito ao fornecimento 

dos serviços em condições técnicas adequadas e à disponibilização de condições 

razoáveis de remuneração; 

 

• Aceitar a negociação de acordos que permitam que as suas redes sejam utilizadas 

para operações Mobile Virtual Network Operator (MVNO), nas diversas 

modalidades balizadas por full MVNO e light MVNO, para a prestação de serviços 

a utilizadores finais; de acordos de itinerância nacional com terceiros que possuam 

direitos de utilização de frequências nas faixas acima de 1 GHz e que não possuam 

direitos de utilização de frequências sobre mais do que um total de 2x5 MHz nestas 

faixas; e de acordos de acesso e partilha de infraestrutura, de acordo com o regime 

fixado no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na redação que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro. 

                                                           
11 Mais informação disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330.    

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330
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2. Os mercados de comunicações móveis 

Apesar do CECE ainda não estar transposto para a legislação nacional, as decisões da 

ANACOM devem atender às regras nele constantes. Como referido anteriormente, no 

capítulo 1.2, o artigo 50.º do CECE prevê que as ARN, ao tomarem decisões sobre 

renovação dos DUF, devem ter em conta a necessidade de promover a concorrência, ou 

de evitar qualquer distorção da mesma, nos termos do artigo 52.º. 

Por sua vez, o artigo 52.º estabelece que as ARN promovem a concorrência efetiva e 

evitam distorções da concorrência no mercado interno ao decidirem conceder, alterar ou 

renovar direitos de utilização do espectro. Estas decisões são baseadas numa avaliação 

objetiva e prospetiva das condições de concorrência no mercado, da necessidade das 

referidas medidas para manter ou alcançar uma concorrência efetiva e dos efeitos 

prováveis dessas medidas a nível dos investimentos existentes e futuros dos participantes 

no mercado, em especial para a disponibilização de redes. Ao fazê-lo, têm em conta a 

abordagem à análise de mercado prevista no artigo 67.º, n.º 2. É esta análise das condições 

da concorrência que é feita neste capítulo. 

Para avaliar as condições de concorrência atuais é necessário começar por listar e 

caracterizar genericamente os mercados que serão impactados pela decisão da ANACOM 

relacionados com a prestação de serviços móveis, pelo que se identificam de seguida os 

mercados a nível retalhista e grossista relevantes para o efeito.  

Os prestadores de serviços fornecem aos utilizadores finais, nos mercados retalhistas, 

serviços de acesso, voz e dados. Estes são, em geral, comercializados de modo integrado, 

de duas formas: autonomamente face aos demais serviços de comunicações eletrónicas 

ou em conjunto com outros serviços de comunicações eletrónicas.  

A nível grossista identificam-se três mercados que poderão ser pertinentes para a presente 

análise, o do acesso e originação, o de terminação de chamadas e o roaming. Os mercados 

grossistas de terminação de chamadas são relevantes para a prestação de serviços 

móveis, no entanto, sendo estes mercados caracterizados pela existência de uma situação 
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monopolista quanto ao fornecimento de serviços considera-se que uma avaliação da sua 

dinâmica concorrencial não é relevante para o efeito da presente análise12.  

É ainda relevante considerar o mercado do input espectro radioelétrico, uma vez que se 

trata de um recurso essencial para a prestação de serviços móveis e é relativamente a este 

recurso que são efetuados os pedidos de renovação agora em análise.  

De acordo com o quadro regulamentar da União Europeia aplicável às comunicações 

eletrónicas, que segue o direito da concorrência, os mercados são definidos pela 

interseção das dimensões do mercado do produto e do mercado geográfico, o que será 

realizado nas próximas secções. 

De notar que a análise efetuada no presente documento não visa a definição de operadores 

com poder de mercado significativo (a quem são impostas obrigações regulamentares ex-

ante), mas sim possibilitar um exame objetivo das condições de concorrência 

prevalecentes e prospetivas, de forma a uma tomada de decisão informada quanto ao 

impacto da renovação dos DUF da VODAFONE e da MEO, e das condições associadas a 

essa renovação, na concorrência efetiva, e ao nível dos investimentos existentes e futuros.    

2.1.  Caraterização do mercado retalhista dos serviços de comunicações móveis 

O processo de definição do mercado do produto tem como objetivo identificar todos os 

produtos e/ou serviços suficientemente permutáveis ou substituíveis, quer em termos 

objetivos, quer em termos dos seus preços, de utilização pretendida, das condições 

concorrenciais e/ou da estrutura da procura e da oferta do mercado em questão.  

O exercício de determinação dos produtos e/ou serviços que devem ser incluídos no 

mesmo mercado é feito com base na análise à substituibilidade do lado da procura – i.e., 

em que medida os consumidores estão dispostos a considerar outros bens/serviços como 

substitutos efetivos em resposta a uma alteração dos preços relativos dos bens/serviços – 

e a substituibilidade do lado da oferta – i.e., em que medida a oferta está disponível para 

num curto espaço de tempo redirecionar a sua oferta para o bem/serviço relevante. 

                                                           
12 A mais recente decisão da ANACOM sobre este mercado relevante encontra-se disponível aqui: 
https://www.anacom.pt/streaming/DecisaoFinal21junho2018M2vPublica.pdf?contentId=1455116&field=ATTA
CHED_FILE. 

https://www.anacom.pt/streaming/DecisaoFinal21junho2018M2vPublica.pdf?contentId=1455116&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/DecisaoFinal21junho2018M2vPublica.pdf?contentId=1455116&field=ATTACHED_FILE
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No que diz respeito ao mercado geográfico trata-se de definir as áreas nas quais as 

empresas em causa participam na oferta e procura dos produtos ou serviços relevantes, e 

onde as condições de concorrência são semelhantes ou suficientemente homogéneas em 

relação às áreas vizinhas. 

A caracterização do mercado retalhista utilizada na presente análise corresponde ao 

definido na decisão da ANACOM de 21 de junho de 2018 (relativa à definição de mercados 

grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais).  

Em termos genéricos considera-se que os serviços móveis prestados aos consumidores 

finais – serviços móveis de retalho - incluem a prestação de serviços de voz, serviços de 

videochamadas, serviços de mensagens curtas (SMS), serviços de dados, incluindo 

mensagens multimédia (MMS), serviços de acesso à internet de banda larga e serviços de 

roaming internacional, bem como um conjunto diversificado de funcionalidades. 

Os serviços em causa são prestados a diversos tipos de clientes, particulares e 

empresariais, e por todos os operadores de redes móveis em atividade através das 

respetivas redes com recurso às tecnologias (e respetivas evoluções) disponíveis nas 

várias gerações móveis 2G, 3G e 4G.  

A prática decisória recente, quer da Comissão Europeia (CE)13 quer da Autoridade da 

Concorrência (AdC)14, não tem incluído os serviços móveis no mesmo mercado dos 

serviços fixos. Sem prejuízo da comercialização conjunta de serviços móveis e fixos em 

pacotes, mantém-se válida a justificação para os serviços móveis constituírem um mercado 

relevante distinto do dos serviços fixos. Em termos dos serviços móveis, destaque-se a 

questão da mobilidade associada, bem como outras especificidades relacionadas com a 

maior privacidade que são valorizadas pelos utilizadores. As diferenças de preços nas 

chamadas e no acesso à Internet, e ainda algumas diferenças em termos da qualidade de 

                                                           
13 Ver por exemplo caso M.8792 relativo à concentração T-Mobile NL/Tele 2 NL, que considera que o mercado 
de retalho dos serviços móveis exclui a prestação de serviços fixos de comunicações eletrónicas. Disponível 
em https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8792_3403_11.pdf . 
14 Ver por exemplo a decisão PRC/2018/5 sobre o acordo restritivo da concorrência entre a MEO e a NOWO, 
que considera que adequado efetuar a distinção entre o mercado dos serviços retalhista de comunicações 
móveis e o mercado de serviços retalhistas de comunicações fixas vendidos isoladamente.   
Disponível em: 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_e_Contencioso/Documents/AdC%20PRC-2018-
05%20-%20Decis%c3%a3o%20VNC%20final%20net.pdf  

 

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8792_3403_11.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_e_Contencioso/Documents/AdC%20PRC-2018-05%20-%20Decis%c3%a3o%20VNC%20final%20net.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_e_Contencioso/Documents/AdC%20PRC-2018-05%20-%20Decis%c3%a3o%20VNC%20final%20net.pdf
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serviço afeta a ambas as prestações, também justificam a inexistência de substituibilidade 

do lado da procura entre os dois serviços. 

Adicionalmente, não há evidências que suportem uma segmentação por tipo de serviço 

(voz, mensagens e acesso à Internet), por tipo de geração móvel (2G, 3G e 4G), por tipo 

de plano tarifário (pré-pagos, pós-pagos ou híbridos15) ou por tipo de cliente (residencial ou 

não residencial).  

Apesar de os serviços de voz, mensagens e acesso à Internet apresentarem características 

distintas, eles são tipicamente adquiridos em pacote junto de um determinado prestador de 

serviços. Todos os operadores presentes no mercado disponibilizam estes tipos de 

serviços, pelo que na perspetiva da oferta também não se justifica uma segmentação por 

tipo de serviço. 

Quanto às gerações móveis 2G, 3G e 4G, não parece existir uma diferença significativa 

em termos de experiência de utilização de serviços na perspetiva da procura, tendo em 

consideração as potencialidades de cada uma destas gerações móveis. Ainda que a 

largura de banda para determinadas finalidades só seja compatível com uma ligação 4G, 

a experiência global de voz e dados não é significativamente diferente entre 2G e 3G, por 

um lado, e também não é significativamente diferente entre 3G e 4G, por outro lado. 

Acresce que mesmo quando existem diferenças relevantes, nem sempre os utilizadores as 

percecionam como resultado da utilização de uma tecnologia distinta. Do lado da oferta, e 

como se desenvolverá a seguir, os três operadores detêm espectro, em quantidades 

semelhantes, que é utilizado para prestar os seus serviços recorrendo às gerações móveis 

2G, 3G e 4G, pelo que não se justifica uma segmentação.  

Relativamente aos tipos de tarifários, podemos dividi-los em pós-pagos – com a celebração 

de um contrato geralmente associado a um período de fidelização; pré-pagos – em que o 

cliente paga apenas o que consome; e híbridos – em que o cliente se obriga a realizar 

carregamentos constantes para a utilização do serviço. As diferenças entre estes tipos de 

tarifários e modalidades de pagamentos têm vindo, ao longo do tempo, a esbater-se, não 

representando diferenciação significativa do ponto de vista dos consumidores. Também do 

                                                           
15 Os planos híbridos são planos tarifários que apresentam, simultaneamente, características de plano pós-
pago e pré-pago. Estes planos incluem um plafond de tráfego em regime pós-pago. No entanto, o tráfego extra-
plafond é tarifado em regime pré-pago. 
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lado da oferta, a prestação de serviços nos três tipos de tarifários não apresenta diferenças, 

pelo que se considera que não se justifica uma segmentação.   

Relativamente aos diferentes tipos de clientes, é verdade que os clientes não residenciais 

apresentam algumas diferenças face aos clientes residenciais, nomeadamente pelo tipo 

de planos tarifários que procuram (em geral, pós-pagos), muitas vezes em resultado de 

negociação direta (sobretudo quando estão em causa grandes clientes empresariais), e 

por terem uma utilização mais intensiva. No entanto, do lado da oferta, a generalidade dos 

prestadores oferece serviços quer a clientes residenciais quer a não residenciais e usam 

as mesmas infraestruturas para satisfazer ambos os tipos de clientes. Não se encontra, 

por isso, justificação para serem considerados em mercados do produto distintos. 

Finalmente, poderá equacionar-se a distinção entre serviços retalhistas móveis vendidos 

isoladamente (single play) e vendidos em conjunto com outros serviços (ofertas em 

pacote). Como se verá em detalhe na secção 2.1.6, a procura de serviços em pacotes é, 

cada vez mais, a forma preferencial de aquisição de serviços de comunicações eletrónicas. 

Os serviços móveis que, numa fase inicial, eram adquiridos individualmente, passaram ao 

longo da última década a ser adquiridos pelas famílias em conjunto com outros serviços – 

especificamente serviços fixos de voz, acesso à banda larga fixa e TV por subscrição. 

Na análise que faz a propósito do caso relativo ao acordo MEO/NOWO, a AdC equaciona 

a separação em dois mercados do produto distintos16. A AdC considera que, do lado da 

procura, ainda existe um volume significativo de clientes que prefere contratar serviços 

móveis em separado. Do lado da oferta, a AdC conclui que, tendo em conta os elevados 

custos fixos e a morosidade associada ao desenvolvimento, quer de redes fixas, quer de 

redes móveis, não é expectável que um operador exclusivamente de redes fixas possa, 

num curto espaço de tempo e sem custos acrescidos, passar a prestar serviços móveis, 

que lhe permitam oferecer ofertas convergentes. Note-se que para um operador poder 

prestar serviços móveis tem necessariamente de ter acesso a espectro radioelétrico, 

harmonizado internacionalmente para a sua utilização por redes móveis, que é um recurso 

escasso, pelo que terá de ter DUF ou depender de uma oferta grossista de acesso de um 

operador de rede móvel. 

                                                           
16 A decisão da AdC encontra-se disponível em:  
https://extranet.concorrencia.pt/PesquisAdC/PRC_Page.aspx?Ref=PRC_2018_5 . 

https://extranet.concorrencia.pt/PesquisAdC/PRC_Page.aspx?Ref=PRC_2018_5
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Apesar de as conclusões poderem apontar para a separação entre um mercado do produto 

para serviços móveis single play e o mercado dos pacotes convergentes, a AdC deixa em 

aberto a existência dessa separação, uma vez que ela não será necessária para a análise 

que pretendia fazer naquele caso específico.  

A CE, na sua prática decisória relativamente aos mercados móveis tem optado pela 

inclusão dos serviços móveis single play e dos serviços em pacotes convergentes no 

mesmo mercado relevante do produto (cf, por exemplo, caso M.8792 relativo à fusão T-

MobileNL/Tele2 NL17, e o caso M.7612 sobre a concentração Hutchison 3G UK/Telefonica 

UK18). 

No presente caso, dado o objetivo desta análise, não se considera necessária uma 

definição rigorosa dos mercados do produto relevantes, nomeadamente quanto à 

separação entre mercados de serviços single play e mercados de serviços convergentes. 

O facto de esses serviços pertencerem ao mesmo mercado relevante ou a mercados 

relevantes distintos não terá implicações nas conclusões que se retiram. 

Em conclusão relativamente ao mercado do produto, considera-se, para efeitos da análise 

que se segue, um único mercado retalhista de serviços de comunicações móveis. 

Ao nível da dimensão geográfica dos mercados retalhistas de serviços de comunicações 

móveis, atendendo ao âmbito nacional dos DUF, e ao facto dos tarifários dos vários 

prestadores serem homogéneos em todo o território nacional, entende-se que estes 

compreendem a totalidade do território nacional.  

2.1.1. Prestadores de serviços de comunicações móveis 

O mercado retalhista de comunicações móveis engloba um conjunto de serviços prestados 

sobre uma rede de acesso que é constituída por equipamentos de rede que permitem a 

prestação de serviços através do espectro radioelétrico, e onde os equipamentos terminais 

permitem mobilidade. O serviço é prestado pelas entidades que dispõem de DUF para 

                                                           
17 Disponível em https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8792_3403_11.pdf . 
18 Disponível em https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7612_6555_3.pdf . 

 

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8792_3403_11.pdf
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7612_6555_3.pdf
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serviços de comunicações eletrónicas terrestres - os operadores de rede móvel (MNO19) - 

e por prestadores que suportam os serviços prestados em redes de MNO - os operadores 

de redes móveis virtuais (MVNO20). 

O primeiro serviço a ser prestado com recursos às redes móveis foi o Serviço Telefónico 

Móvel (STM) que começou a ser oferecido em Portugal em 1989 pelo consórcio constituído 

pelos CTT - Correios de Portugal S. A. (CTT) e pelos Telefones de Lisboa e Porto (TLP), 

que mais tarde, em 22 de março de 1991, resultaria na constituição da empresa TMN – 

Telecomunicações Moveis Nacionais, S.A., atual MEO. 

A primeira licença em tecnologia de segunda geração (2G) – Global System for Mobile 

Communications (GSM) foi atribuída, em 18 de outubro de 199121, à Telecel – 

Comunicações Pessoais, SA, atual VODAFONE. A segunda foi atribuída à TMN – 

Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A., em 16 de março de 199222. A terceira licença 

2G foi atribuída à Optimus – Telecomunicações, S.A., atual NOS, em 20 de novembro de 

199723. Em termos históricos, o mercado móvel tem sido caracterizado essencialmente 

pela presença destes três prestadores. Nos anos 2000, foi ainda atribuída uma licença a 

um quarto prestador, a OniWay – Infocomunicações, S.A., que, no entanto, nunca chegou 

a iniciar atividade.  

Em 2007, a ANACOM aprovou o enquadramento regulatório da atividade dos MVNO 

(deliberação de 09 de fevereiro de 2007) e, em 30 de novembro de 2007, os CTT iniciaram 

a sua atividade comercial como primeiro prestador do STM suportado na rede de um 

operador com rede própria, atividade que cessaram em 2019. Em novembro de 2008, a 

ZON TV Cabo Portugal iniciou a prestação de serviço móvel suportado na rede da 

                                                           
19 Sigla em inglês – mobile network operator. 
20 Sigla em inglês – mobile virtual network operator.  
21 Disponível em 
https://www.anacom.pt/streaming/licenca006_91smt.pdf?categoryId=2053&contentId=11607&field=ATTACHE
D_FILE. 
22 Disponível em 
https://www.anacom.pt/streaming/licenca14_92smt.pdf?categoryId=2053&contentId=11606&field=ATTACHE
D_FILE. 
23 Disponível em 
https://www.anacom.pt/streaming/licenca_icp014tcm.pdf?contentId=11605&field=ATTACHED_FILE. 

 

https://www.anacom.pt/streaming/licenca006_91smt.pdf?categoryId=2053&contentId=11607&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/licenca006_91smt.pdf?categoryId=2053&contentId=11607&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/licenca14_92smt.pdf?categoryId=2053&contentId=11606&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/licenca14_92smt.pdf?categoryId=2053&contentId=11606&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/licenca_icp014tcm.pdf?contentId=11605&field=ATTACHED_FILE
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VODAFONE24, tendo em 2014 sido incorporada, por fusão, na NOS25. O terceiro MVNO a 

operar no mercado português, a Lycamobile Portugal, Lda, iniciou a sua atividade 

comercial com suporte na rede da VODAFONE, em setembro de 2012.  

Em 18 de fevereiro de 2013, a Mundio Mobile (Portugal) Limited iniciou a atividade 

comercial suportada na rede da Optimus, tendo-a cessado em Portugal durante o ano de 

201826. Por sua vez, em 2016, a ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (ONI) e a NOWO 

Communications S.A. (NOWO) iniciaram a oferta de serviços suportados na rede da MEO. 

Este acordo resulta dos compromissos assumidos com a venda da NOWO e da ONI, pela 

Altice à APAX France27. 

Apresenta-se, no Gráfico 1, evolução do número de prestadores presentes no mercado 

retalhista de comunicações móveis.  

Gráfico 1 – Evolução do número de prestadores do STM ativos no mercado, 2007-2020 

 
Fonte: ANACOM 

                                                           
24 A partir de 18.12.2013 o serviço passa a suportar-se na rede da Optimus.  
25 Em 16.05.2014, a Zon TV Cabo Portugal, S.A. foi incorporada, por fusão, na Optimus ─Comunicações, S.A. 
(sociedade incorporante) com alteração da designação social para NOS Comunicações, S.A. 
26 A Vectone Mobile (Portugal) Limited, na altura a designação da Mundio (Mobile), cessou a sua atividade em 
Portugal no dia 04.07.2018.  
27 A Altice foi autorizada a adquirir o controlo dos ativos portugueses da PT Portugal, SGPS, S.A. mediante a 
aceitação do compromisso de desinvestimento na ONI e na NOWO (anterior Cabovisão), tendo também aceite 
que estas se suportassem na sua rede enquanto MVNO. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1

2 2 2 2

3

4

3 3

5 5

4

3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
ú

m
e
ro

 t
o

ta
l 

d
e
 p

re
s
ta

d
o

re
s
 d

e
 S

T
M

MNO MVNO



 

VERSÃO PÚBLICA  19 

 

Como se verá na sub-secção seguinte, a existência neste mercado de fortes barreiras à 

entrada e à expansão tende a limitar o número de operadores com rede própria em 

atividade.  

2.1.2. Barreiras à entrada e à expansão  

A entrada de novos operadores no mercado, oferecendo serviços em concorrência com as 

empresas instaladas, permite intensificar o grau de concorrência, com impactos positivos 

ao nível dos preços, da inovação e da qualidade do serviço. Nos mercados de 

comunicações eletrónicas a possibilidade de entrada no mercado é limitada pela existência 

de elevadas barreiras à entrada e à expansão. 

As barreiras à entrada para operações suportadas em rede própria estão associadas à 

existência de elevados custos afundados28 e a economias de escala29 e/ou de gama30 

presentes nestes mercados. O sector das comunicações eletrónicas exige, para a 

prestação de serviços suportados em rede própria, a instalação de infraestrutura com 

indivisibilidades significativas, o que implica a existência de custos fixos elevados, que são 

em larga medida independentes das quantidades produzidas, e que se traduzem na 

existência de economias de escala relevantes. Ao nível das economias de gama a 

estratégia de proliferação de produtos constitui uma efetiva barreira à entrada, quando na 

presença de elevados custos fixos. Se uma empresa presente no mercado disponibilizar 

uma oferta variada de produtos/serviços, será mais difícil para um novo entrante endereçar 

especificamente um determinado segmento de mercado com sucesso.  

No caso particular dos serviços de comunicações móveis a entrada no mercado com base 

em rede própria carece de acesso ao bem escasso que é o espectro radioelétrico, 

constituindo uma barreira à entrada específica. Na ausência de rede própria, o acesso a 

este recurso pode ser efetuado através do uso de uma rede de terceiros, mas, como se 

                                                           
28 Custos em que a empresa tem de incorrer para entrar no mercado, mas que não podem ser recuperados, 
não variam com as quantidades produzidas pela empresa, nem dependem do tempo de permanência no 
mercado. Elevados custos afundados, tudo o resto constante, tornam a entrada no mercado menos atrativa, e 
nessa medida constituem barreiras à entrada. 
29 A existência de economias de escala determina custos médios decrescentes com a quantidade produzida. 
A existência de custos fixos muito elevados, característicos dos serviços de comunicações eletrónicos, traduz-
se na existência de economia de escala.  
30 As economias de gama determinam que o custo de produzir em conjunto dois (ou mais) produtos distintos 
seja inferior ao custo de produzi-los separadamente. 
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demostra na secção 2.1.3, as operações suportadas neste tipo de acesso (os MVNO) não 

têm conseguido, até ao momento, conquistar quotas de mercado significativas aos MNO. 

Adicionalmente, verifica-se uma muito reduzida entrada no mercado com base neste tipo 

de soluções, o que poderá sugerir uma reduzida apetência, por parte dos operadores MNO, 

em permitir o acesso às suas redes.  

Importa referir o papel emergente das empresas de torres e antenas de telecomunicações 

no mercado no fornecimento de serviços de infraestrutura de telecomunicações aos 

operadores de rede móvel, permitindo-lhes uma redução dos custos com a infraestrutura 

e uma diminuição dos prazos para a sua instalação. Deste modo, estas empresas 

possibilitam um acesso mais facilitado ao mercado, diminuindo as barreiras à entrada.  

Em Portugal31, estas empresas surgiram com a venda de torres de telecomunicações 

propriedade dos MNO a outras entidades. Em 2018, a Altice Portugal anunciou a intenção 

de alienar 75% da empresa de torres de telecomunicações, que se propunha constituir, ao 

consórcio composto pela Morgan Stanley Infrastructure Partner e Horizon Equity Partners. 

Este negócio incluía 2961 torres e um acordo de construção de 400 novas torres. Dois 

anos depois, a OMTEL (detida em 25% pela Altice e em 75% pelo consórcio), foi vendida 

à empresa espanhola Cellnex. Esta última adquiriu igualmente torres de telecomunicações 

à NOS. Em abril 2020, a NOS anunciou a venda de cerca de 2000 torres, num negócio que 

acordou também a sua utilização por 15 anos. Em 2019, a VODAFONE anunciou a 

intenção de, até maio de 2020, agregar todas as torres de telecomunicações que a 

empresa detém a nível europeu numa empresa. Essa empresa iniciou atividade em julho 

de 2020 com a denominação Vantage Towers. 

O acesso primário ao espectro radioelétrico está dependente da atribuição de espectro 

pelo regulador. Nota-se que se encontra atualmente em curso o leilão dos 700 MHz e 

outras faixas, aprovado pelo Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro (doravante 

“Regulamento do Leilão 5G e outras faixas relevantes”), que determina as regras para a 

                                                           

31 Vide 

https://www.telecom.pt/en-us/media/noticias/Pages/2018/junho/Torres_telecomunicacoes_.aspx. 
https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-nacional/empresa-de-torres-da-altice-muda-de-maos. 
https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-nacional/nos-vende-torres-a-espanhola-cellnex-por-550-milhoes. 
https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-internacional/grupo-vodafone-cria-gigante-europeu-de-torres-de-
comunicacoes. 
https://www.vodafone.com/news/press-release/vantage-towers. 

https://www.telecom.pt/en-us/media/noticias/Pages/2018/junho/Torres_telecomunicacoes_.aspx
https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-nacional/empresa-de-torres-da-altice-muda-de-maos
https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-nacional/nos-vende-torres-a-espanhola-cellnex-por-550-milhoes
https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-internacional/grupo-vodafone-cria-gigante-europeu-de-torres-de-comunicacoes
https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-internacional/grupo-vodafone-cria-gigante-europeu-de-torres-de-comunicacoes
https://www.vodafone.com/news/press-release/vantage-towers
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atribuição de DUF nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 

3,6 GHz e que estabelece medidas para fomentar a entrada no mercado de novos 

prestadores.  

Adicionalmente releva-se uma outra barreira à entrada associada aos custos de mudança 

dos utilizadores. Os custos de mudança definem-se genericamente como os custos 

incorridos com a mudança de prestador. Estes custos não têm uma natureza 

exclusivamente pecuniária, relevando-se os custos psicológicos e de tempo, associados 

nomeadamente à procura e processo de adesão a um prestador de serviços alternativo. 

Quanto maior for o custo de mudança, tudo o resto constante, maior o desconto que os 

prestadores alternativos terão de fazer, face ao preço praticado pelo prestador de serviço 

do cliente para o atrair. Como se desenvolve adiante, no capítulo 2.1.7, estes custos são 

relevantes nos mercados em análise. 

Além das barreiras estruturais à entrada e à expansão presentes nestes mercados, a 

própria evolução da dinâmica concorrencial entre os operadores presentes no mercado, 

bem como a conduta e as estratégias de atuação adotadas por estes últimos, podem 

constituir, em si mesmas, barreiras à entrada e à expansão de outros operadores, ou 

potenciar as já existentes.  

A título de exemplo, a crescente popularidade das ofertas que agregam o serviço móvel a 

outros serviços de comunicações eletrónicas, matéria desenvolvida na secção 2.1.6, pode 

condicionar a entrada de novos prestadores, na medida em que estes necessitam de 

aceder a um conjunto alargado de inputs, onde se inclui para além do acesso a redes fixas 

o acesso às redes móveis, bem como a conteúdos televisivos, para competir em igualdade 

de circunstâncias com os principais prestadores atualmente presentes no mercado.  

Esta circunstância, associada ao que já se aludiu anteriormente sobre poder verificar-se 

uma reduzida apetência dos MNO em permitir o acesso às suas redes, contribui para limitar 

a capacidade efetiva de entrada no mercado. Adicionalmente, e conforme será visto em 

sub-secção posterior, a natureza dos acordos de acesso existentes parece restringir a 
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capacidade das referidas operações virtuais competirem eficazmente com os serviços 

retalhistas oferecidos pelos MNO. 

2.1.3. Quotas de mercado e concentração de mercado 

Como referido, existem seis prestadores ativos no mercado retalhista de comunicações 

móveis, três MNO (MEO, NOS e VODAFONE) e três MVNO (Lycamobile, NOWO e ONI).  

O prestador com maior número de acessos móveis ativos no mercado de retalho é a MEO. 

No final de 2020, a quota de mercado deste prestador foi de 45,1%. A VODAFONE 

apresentou a segunda quota de mercado mais elevada (26,9%), seguida da NOS (25,9%). 

O conjunto dos MVNO tinha uma quota de mercado de 2,1% (ver Gráfico 2).  

Gráfico 2 – Quotas de mercado em acessos móveis ativos 

 
Fonte: ANACOM 

A MEO manteve o posicionamento no mercado que já tinha em 2010 com uma quota de 

44,1%. A VODAFONE tinha, em 2010, a segunda posição no mercado, e a NOS a terceira. 

A NOS reforçou a sua presença – fruto da concentração entre a Optimus e a ZON – 

conquistando quota de mercado essencialmente à VODAFONE. Entre 2013 e 2016, a NOS 

aumentou a sua quota de 13,7% para 24,3%, tendo-se mantido relativamente estável 

desde então, e a VODAFONE, reduziu de 36% para 29%, estando atualmente na ordem 
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dos 27%. Nos últimos quatro anos as quotas de mercado têm-se mantido relativamente 

estáveis, com pequenas variações, revelando a falta de dinamismo concorrencial desde 

2016. 

Quanto aos MVNO, no seu conjunto têm uma quota de mercado em acessos móveis ativos 

muito reduzida (2,1%). As operações relacionadas com o MVNO tiveram a sua maior 

expressão no mercado em 2013, ainda que não tenham ultrapassado uma quota de 

mercado de 3,5%. Nesse ano, existiam quatro MVNO, a Lycamobile (com quota de 1,7%), 

seguida da ZON (1,3%), e os CTT e a Mundio Mobile tinham uma quota conjunta de 0,5%. 

No ano seguinte, a ZON foi incorporada, por fusão, na NOS, o que explica o decréscimo 

da quota de mercado dos MVNO em 2014 (2%). 

Em termos de comparações europeias, entre os países com presença de MVNO nos seus 

mercados que se apresentam no Gráfico 3, o mercado português é onde a presença dos 

MVNO é menos significativa, existindo vários mercados onde os MVNO têm quotas globais 

superiores a 10%, e pelo menos um deles, com quotas superiores a 20%.  

Gráfico 3 – Quotas de mercado dos MVNO (julho 2020) 

 

Fonte: Sites dos reguladores e informação do Benchmark of fixed and mobile Termination Rates do BEREC32 (quotas de mercado). 

                                                           
32 Disponível em https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9717-
termination-rates-at-european-level-july-2020.  
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Relativamente ao acesso à Internet em banda larga móvel (BLM) (ver Gráfico 4), a MEO 

continua a ser líder de mercado, mas com quotas de mercado mais baixas, na ordem dos 

38-40%. No entanto, o prestador com a segunda quota de mercado mais elevada vai 

alternando entre a VODAFONE e a NOS. Neste caso, a estabilidade das quotas de 

mercado é mais forte do que no caso dos acessos móveis ativos, sendo significativa desde 

2015. 

Gráfico 4 – Quotas de mercado em acessos móveis do serviço de acesso à Internet em banda larga 

 
Fonte: ANACOM 
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no final de 2020, a MEO foi o prestador com maior quota global (40,5%), e também nos 

pacotes double play (43,4%) e triple play (38,2%) (ver Gráfico 5). Nos pacotes quadruple e 
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tendência de crescimento, conforme se demostra no capítulo 2.1.6 (ver Gráfico 23). A 

VODAFONE tem vindo a aumentar a sua presença nas ofertas de serviços em pacotes 

mantendo-se como o prestador que ocupa a terceira posição no mercado (19,3%). Nas 

ofertas quadruple e quintuple play a sua quota é inferior (12,1%). 

A NOWO é o prestador que ocupa a quarta posição no mercado (3,5%), tendo a sua quota 

de mercado vindo a diminuir ao longo dos últimos anos em todas as tipologias, exceto na 

oferta quadruple e quintuple play que foi apresentada em 2016.  

Gráfico 5 – Quotas de mercado dos serviços em pacotes 

  

 

Fonte: ANACOM 

Nota: A partir de 2018 a definição dos serviços que integram os pacotes foi alterada. A designada "Internet no 
telemóvel" que, até então, era classificada como banda larga móvel (BLM), passou a integrar os "serviços 
móveis - ofertas suportadas em telemóvel". 

Em termos globais, parecem verificar-se dois fenómenos simultâneos relativamente à 

dinâmica apresentada pelas quotas de mercado dos operadores presentes no mercado: 

por um lado, um processo de alguma convergência entre as quotas de mercado dos três 

MNO, e, por outro, uma reduzida dinâmica na evolução da quota combinada destes três 

operadores.  
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A possibilidade de novos prestadores de serviços virem a disponibilizar este tipo de oferta 

é dificultada pela necessidade de acesso a um conjunto alargado de inputs, onde se inclui 

o acesso a redes fixas e móveis, bem como a conteúdos televisivos.  

O nível de concentração do mercado móvel, medido pelo índice Herfindahl-Hirschman 

(IHH)33, tem-se mantido sempre em valores elevados, superiores a 3400, durante a última 

década (ver Gráfico 6). Desde 2012 apresenta uma tendência de algum decréscimo, 

interrompida somente em 2017 e 2018, o que é consistente com a avaliação feita atrás 

relativamente à convergência relativa de quota de mercado dos três MNO. No final de 2020 

situava-se em 3431.  

Gráfico 6 – Nível de concentração no mercado  

 
Fonte: ANACOM 

Nota: Foram consideradas as quotas de mercado em acessos móveis ativos. 

  

                                                           
33 O índice Herfindahl-Hirschman (IHH) é frequentemente aplicado pela Comissão Europeia para avaliar os 
níveis de concentração do mercado. Este índice é calculado adicionando os quadrados das quotas de mercado 
individuais de todos os participantes no mercado. Os seus valores teóricos variam entre aproximadamente zero 
(num mercado atomizado) e 10 000 (no caso de um monopólio puro). Quando o IHH é superior a 1800 
considera-se que o mercado é muito concentrado. Entre 1000 e 1800 considera-se que o mercado é 
moderadamente concentrado. 
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Em termos comparativos, o nível de concentração do mercado português é superior ao 

nível de concentração verificado no sector das comunicações móveis na Europa (Gráfico 

7).  

Gráfico 7 – Nível de concentração no mercado móvel na Europa  

 

 

Fonte: GSMA “Mobile market structure and performance in Europe”34 

 

Como conclusão relativa às quotas de mercado, verifica-se que a estrutura do mercado é 

fortemente concentrada, tendo-se verificando uma relativa convergência nas quotas de 

mercado dos três MNO, e sendo que os MVNO se apresentam com quotas de mercado 

muito reduzidas quando comparadas com as registadas noutros países da UE, 

evidenciando a dificuldade em competir em resultado das fortes barreiras à entrada que 

enfrentam. 

                                                           
34 Disponível em: https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/mobile-market-structure-and-performance-in-
europe . 

https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/mobile-market-structure-and-performance-in-europe
https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/mobile-market-structure-and-performance-in-europe
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2.1.4. Penetração do serviço e utilizadores 

A taxa de penetração dos serviços móveis35 em Portugal é elevada, com valores superiores 

a 100 por 100 habitantes. A penetração de serviços móveis é de 166,6 por 100 habitantes 

(final de 2020); quando se considera unicamente os acessos com utilização efetiva 

(excluindo os Machine-to-Machine (M2M)) a taxa é de 120; e se se considerar a taxa de 

penetração sem incluir os acessos afetos exclusivamente a serviços de dados e acesso à 

internet (cartões PC/tablet/pen/router) a taxa diminui para 115 por 100 habitantes. Portugal 

ocupa a quarta posição dos países com taxa de penetração mais elevada na UE para este 

serviço (Gráfico 8). 

Gráfico 8- Taxa de penetração de serviços móveis no telemóvel por 100 habitantes na UE27, 2012-2019 

 
Fonte: DESI2020 (dados provisórios) 

Por seu lado, os níveis de penetração específica do serviço de BLM são consideravelmente 

mais baixos, sendo na ordem de 78,2 por 100 habitantes. Trata-se de um valor inferior à 

média europeia, sendo Portugal o país com a segunda taxa mais baixa (ver Gráfico 9).   

                                                           
35 Percentagem da população residente que subscreve serviços móveis. 

147

S
u

é
c
ia

Á
u

s
tr

ia

It
á

lia

P
o

rt
u

g
a
l

F
in

lâ
n

d
ia

D
in

a
m

a
rc

a

L
it
u
â
n
ia

B
u

lg
á

ri
a

L
e
tó

n
ia

E
s
tó

n
ia

C
h
ip

re

F
ra

n
ç
a

E
s
lo

v
á
q
u
ia

A
le

m
a

n
h
a

P
o

ló
n

ia

Ir
la

n
d
a

M
a
lt
a

H
o
la

n
d
a

L
u

x
e
m

b
u
rg

o

E
s
p

a
n
h

a

B
é

lg
ic

a

R
e
p
ú

b
lic

a
 C

h
e
c
a

E
s
lo

v
é
n
ia

G
ré

c
ia

R
o

m
é

n
ia

H
u
n
g

ri
a

C
ro

á
c
ia

0

50

100

150

200

250

300

%

2012 2019 Média UE27 - 2019



 

VERSÃO PÚBLICA  29 

 

 

Gráfico 9 – Taxa de penetração do serviço de banda larga móvel por 100 habitantes na UE28, 2014-2019 

 
Fonte: DESI2020 

A procura menos expressiva por serviços de BLM, poderá resultar de um conjunto de 

fatores, relevando-se o elevado nível de preços deste tipo de serviços em Portugal, como 

se verá adiante.  

Cerca de 12,4 milhões dos acessos móveis ativos em Portugal, foram efetivamente 

utilizados no último mês de 2020. Após as fases de crescimento e maturidade associadas 

à introdução das várias gerações dos serviços móveis, desde 2012 que o número de 

assinantes com utilização efetiva estabilizou próximo dos 12 milhões (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Assinantes e utilizadores de serviços móveis, 2010-2020 

 
Fonte: ANACOM 

No final de 2020, foram contabilizados 8,1 milhões de utilizadores do serviço móvel de 

acesso à Internet, (menos 0,5 por cento do que no ano anterior, podendo ser resultado da 

redução da mobilidade associada à pandemia COVID-19). O crescimento que se verificou 

até final de 2019, estava associado ao aumento de acessos ao serviço de Internet através 

do telemóvel – associado às ofertas de pacote convergentes – à massificação dos 

smartphones (ver Gráfico 16) e ao desenvolvimento das aplicações móveis. Os utilizadores 

do serviço de acesso à Internet são 65,1% do total dos acessos móveis, sendo que apenas 

6,3% destes acedem ao serviço através de PC/tablet/pen/router. 

Relativamente aos serviços M2M, correspondiam a cerca de 1,2 milhões de acessos 

móveis ativos, no final de 2020. Apesar do crescimento ao longo dos anos, estes acessos 

representam apenas 7,2% do total, abaixo da média da UE28 (18,3%)36. O número de 

cartões M2M em Portugal equivale a uma penetração de cerca de 11,9 acessos por 100 

habitantes.  

                                                           
36 CE, Digital Economy and Society Index 2020 (dados provisórios). 
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Os serviços Over-The-Top (OTT) são cada vez mais utilizados. Em 2019, cerca de 40% 

dos indivíduos faziam chamadas de voz e vídeo pela Internet, um valor abaixo da média 

da UE28 (52%) e 65% dos indivíduos usavam o serviço instant messaging (ver Gráfico 11). 

A utilização de videostreaming on demand (i.e Netflix, Fox Play, NPlayou Amazon Prime 

Video) tende a ser mais reduzida, tendo atingido 14% dos utilizadores de Internet em 2018. 

Gráfico 11 – Penetração dos serviços OTT, 2008-2019 

 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in households and by individuals 37 

Nota: Indivíduos com idade entre 16 e 74 anos 

2.1.5. Tráfego de voz, SMS e dados 

O tráfego de voz do serviço telefónico móvel apresentou uma tendência crescente até 

2010, associada ao aumento dos assinantes, ao declínio do serviço telefónico fixo e às 

ofertas tarifárias desenvolvidas pelos prestadores, tendo estabilizado a partir desse ano. 

Após 2013, assistiu-se a um novo período de crescimento deste tráfego (Gráfico 12). Este 

facto estará relacionado com a introdução, no início de 2013, das ofertas integradas em 

pacotes convergentes, e com o efeito de tarifários que incluem um plafond de tráfego para 

todas as redes. 

                                                           

37 Mais informação em: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm
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Gráfico 12 – Tráfego de voz em chamadas, 2002-2020 

 
Fonte: ANACOM 

Em 2020, observou-se uma alteração dos padrões de consumo, decorrente da pandemia 

de COVID-19, resultando num aumento de 22% na duração média das chamadas, embora 

o seu volume tenha decrescido 4,5% face ao período homólogo.  

No final de 2020, a MEO detinha a quota mais elevada de tráfego de voz (37%), seguida 

da VODAFONE e da NOS (32% e 29%, respetivamente), sendo apenas 2% do tráfego de 

voz pertencente aos MVNO (Gráfico 13). Desde 2014 que a NOS tem vindo a aumentar a 

sua quota de tráfego, apresentando desde então o maior volume de tráfego de voz por 

assinante do serviço móvel (Gráfico 14). Neste último indicador, note-se o volume de 

tráfego dos assinantes dos MVNO, bastante inferior à média do mercado (178 minutos face 

a 251), revelando a dificuldade que estes prestadores têm em conquistar os segmentos de 

mercado mais rentáveis.   
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Gráfico 13 – Quota de tráfego de voz (minutos originados por prestador), 2010-2020 

 
Fonte: ANACOM 

 

Gráfico 14 - Tempo médio mensal de conversação por assinante do serviço móvel, 1T2010-4T2020  

Início de informação confidencial [IIC]   

 
Fonte: ANACOM                                                                                                                        Fim de informação confidencial [FIC] 
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serviços de instant messaging. Em 2020, a diminuição acentuada de 22,4% neste tráfego 

poderá dever-se também às alterações dos hábitos de consumo resultantes da COVID-19. 

 

Gráfico 15 – Tráfego total de mensagens escritas (SMS), 2002-2020 

 
Fonte: ANACOM 

Desde 2018 que os três operadores detêm quotas de mercado muito similares no tráfego 

de SMS, sendo o mercado repartido quase de forma idêntica entre eles. 

O tráfego de dados móveis em Portugal aumentou substancialmente nos últimos anos, 

acompanhando o crescimento da penetração de smartphones, tendo passado de 29 

Petabytes (PB) em 2010, para mais de 460 PB em 2020 (Gráfico 16). No último ano o 

crescimento foi de 28%. 
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Gráfico 16 – Tráfego total de dados móveis em banda larga e taxa de penetração de smartphones, 2012-
2020 

 
Fonte: ANACOM, Marktest 

Nota 1: Inclui tráfego de acesso à Internet fora de Portugal (Roaming Out) 

Nota 2: O estudo TGI da Marktest quantifica o número de indivíduos que referem ser o smartphone o telemóvel que utilizam com maior 
frequência. Disponível em: https://www.marktest.com/wap/a/n/id~2700.aspx     

Relativamente à quota de mercado de dados móveis (Gráfico 17), a NOS transportou, em 

2020, a maior proporção de tráfego (46%), e a VODAFONE passou de 20%, em 2012, para 

36% em 2017. Em 2020 a sua quota está próxima da da MEO (com 26% e 27% do tráfego 

respetivamente). 
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Gráfico 17 – Quota de tráfego de dados de internet móvel por operador, 2010-2020 

 
Fonte: ANACOM 

A NOS tem vindo a apresentar, de forma consistente, o maior volume de tráfego de dados 

por utilizador (Gráfico 18), explicando a maior proporção de tráfego de dados na sua rede.   

Os dados mais recentes, respeitantes ao final de 2020, mostram que os assinantes que 

utilizam a rede NOS consomem em média [IIC]      [FIC] por mês. Os outros dois MNO 

também têm vindo a registar aumentos no tráfego de dados por utilizador. 

Gráfico 18 – Tráfego médio mensal de dados móveis por utilizador, por operador (GB), 1T2010-4T2020 
[IIC] 

 

Fonte: ANACOM                                                                                                                                                                                       [FIC] 
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Sem prejuízo do crescimento do volume de dados consumidos em Portugal, este compara 

mal com a experiência a nível da UE, onde Portugal tem vindo a apresentar valores 

substancialmente mais baixos em tráfego médio mensal por utilizador de BLM (ver Gráfico 

19). Adicionalmente, a taxa de crescimento média anual deste tráfego é em Portugal de 

33,4%, inferior à taxa de crescimento média anual verificada na UE de 36,9%.  

Gráfico 19 – Tráfego médio mensal de dados móveis por assinante BLM, Portugal e UE (GB), 2016-2019 

 
Fonte: OECD, Broadband Portal38 

Nota: Para a média da União Europeia foram considerados todos os países integrantes da UE28 com exceção 
da Bulgária, Croácia, Chipre, Malta e Roménia. 

2.1.6. A ofertas de serviços móveis e os pacotes convergentes 

As ofertas existentes no mercado ao nível dos serviços móveis estão direcionadas para os 

diferentes segmentos, existindo opções que vão desde as ofertas low-cost (ofertas para 

perfis de baixa utilização) às ofertas premium (ofertas com tráfego ilimitado), no entanto, 

as ofertas por segmento de mercado entre os diferentes prestadores não divergem 

significativamente, como se detalha no final desta secção. 

Os MNO estão presentes em diversos segmentos – por exemplo, empresarial, residencial, 

jovem – e dispõem no seu portfolio de um conjunto alargado de serviços - STF, BLF, TVS, 

                                                           
38 Disponível em http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/.  
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BLM e STM39 – com características diversas associadas a cada um – tecnologia, velocidade 

de transmissão, número de canais, tipo de tráfego de voz/dados incluído, entre outros. 

A NOWO também comercializa um conjunto de serviços diversificados, à semelhança dos 

MNO, ao passo que os restantes MVNO desenvolvem operações de âmbito mais limitado. 

A ONI dirige as suas operações de STF e STM ao segmento empresarial, e a Lycamobile 

fornece serviços de STM sobretudo para o segmento residencial. Esta empresa integra o 

grupo Lycamobile que tem como público alvo os imigrantes, sendo que as suas ofertas 

comerciais parecem sobretudo ancoradas na oferta de chamadas internacionais a preços 

baixos40. Ao endereçarem segmentos de mercado relativamente de nicho, e tipos de 

comunicações específicos, estas duas empresas terão uma capacidade limitada de 

restringirem o comportamento concorrencial dos MNO. 

Relativamente à NOWO, sem prejuízo de ter uma oferta que integra serviços equivalentes 

aos demais MNO, é digno de nota referir que esta empresa, e a MEO, foram condenadas 

pela AdC pela prática de um acordo restritivo de concorrência41. A existência deste acordo, 

segundo o qual a NOWO se comprometeu a não oferecer serviços móveis fora das áreas 

geográficas onde já disponibilizava serviços fixos, designadamente não concorrendo com 

a MEO nas zonas de Lisboa e do Porto, e a aumentar os preços e a reduzir a qualidade 

nas ofertas conjuntas de serviços fixos e móveis, bem como a restringir a sua agressividade 

concorrencial em matéria de politica de preços, terá condicionado a sua ação, pelo menos, 

entre o princípio de janeiro e o final de novembro de 2018. Foi assim restringida a 

capacidade competitiva da NOWO, o único MVNO com o mesmo portfólio de serviços que 

os MNO e, portanto, com capacidade de disponibilizar também os pacotes convergentes. 

Tradicionalmente as ofertas móveis eram comercializadas de forma individual e a maioria 

dos serviços estava associada a tarifários pré-pagos (ver Gráfico 20). A partir de 2013, com 

o aumento da comercialização de serviços móveis em pacotes convergentes, que no final 

                                                           
39 STF – Serviço Telefónico Fixo; BLF – Banda Larga Fixa; TVS – Televisão por Subscrição; BLM – Banda 
Larga Móvel e STM – Serviço Telefónico Móvel. 
40 Ver perfil do grupo disponível em:  https://www.lycamobile.com/aboutus. 
41 A Autoridade da Concorrência avaliou o acordo de MVNO entre a MEO e a NOWO por suspeitas de acordo 
restritivo da concorrência, tendo essa Autoridade adotado uma decisão condenatória dirigida a estas empresas 
por infração ao n. º1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, bem do artigo 101.º do TFUE. O acordo restritivo da 
concorrência entre as duas empresas terá vigorado, pelo menos, entre o princípio de janeiro e o final de 
novembro de 2018.  
Disponível em: https://extranet.concorrencia.pt/PesquisAdC/PRC_Page.aspx?Ref=PRC_2018_5. 
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de 2020 já atingem os 46,9 por 100 habitantes42 (Gráfico 21), os planos pós-pagos e 

híbridos têm vindo a crescer, tendo ultrapassado os pré-pagos, correspondendo a 61,5% 

do total no final de 2020 (ver Gráfico 20).  

Gráfico 20 – Distribuição dos assinantes por tipo de plano tarifário 

 

Fonte: ANACOM 

                                                           
42 Relatório quarto trimestre 2020 dos serviços móveis.  
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Gráfico 21 – Taxa de penetração de acessos móveis comercializados em pacotes convergentes por 100 
habitantes, 2018-2020 

 

Unidade % 

Fonte: ANACOM 

A procura de serviços em oferta de pacotes é cada vez mais a forma preferencial de 

aquisição de serviços de comunicações eletrónicas. Em 2011, a taxa de penetração desta 

modalidade da oferta de serviços era de 54,6 em 100 famílias clássicas; nove anos depois 

é de 104,4 em 100 famílias clássicas (ver Gráfico 22) (são considerados subscritores 

residenciais e não residenciais).  
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Gráfico 22 – Taxa de penetração dos serviços em pacote 

 

Unidade: 100 famílias clássicas 

Fonte:  ANACOM 

Nota: Entre 2011 e 2013 a definição de pacote passou a ser uma oferta comercial de um único operador que 
inclua dois ou mais serviços, comercializada como oferta única e com uma única fatura. A partir de 2014, 
eliminou-se a referência a "único operador". A partir de 2018 a definição dos serviços que integram os pacotes 
foi alterada. A designada "Internet no telemóvel" que, até então, era classificada como banda larga móvel 
(BLM), passou a integrar os "serviços móveis - ofertas suportadas em telemóvel". Penetração residencial de 
serviços em pacotes (estimativa) foi uma nova série, introduzida em 2016, que recorre a estimativas de 
subscritores residenciais de serviços em pacote. 
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Gráfico 23 – Taxa de penetração dos serviços em pacote, por tipologia, 2014-2020 

 
Unidade: 100 famílias clássicas 

Fonte:  ANACOM 

Nota: A partir de 2018 a definição dos serviços que integram os pacotes foi alterada. A designada "Internet no 
telemóvel" que, até então, era classificada como banda larga móvel (BLM), passou a integrar os "serviços 
móveis - ofertas suportadas em telemóvel". 

Com a crescente penetração das ofertas em pacote, e sendo a inclusão de serviços móveis 

nessas ofertas cada vez mais preponderante (as ofertas quadruple e quintuple play 

(4P/5P), têm uma penetração de 52,5% em 2020 – Gráfico 23), o acesso a recursos que 
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global. Se não tiver acesso ao espectro de radiofrequências, ou a um acordo que permita 
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por parte dos consumidores que os motiva à aquisição dos serviços em pacote. O estudo 

da ANACOM “Ofertas Residenciais Individualizadas”43 estima as diferenças entre as 

mensalidades mínimas das ofertas em pacote e a soma das mensalidades mínimas dos 

serviços que as compõem e verifica que a mensalidade da aquisição individualizada dos 

serviços que compõe o pacote 4P (BLF+TCS+SFT+STM) é €22,86 mais cara que a 

aquisição dos serviços em conjunto. No pacote 5P (BLF+TVS + STF + STM + BLM) o 

desconto no valor da mensalidade associada à aquisição conjunta é de €12,08.  

O mesmo estudo permite ainda concluir que alguns prestadores de serviços não oferecem 

de modo individualizado todos os serviços que compõem um pacote convergente. A 

VODAFONE não oferece de modo isolado a BLF e a TVS e a NOWO não tem ofertas 

isoladas de TVS, BLM e STF. Tal é evidência de uma estratégia de comercialização de 

produtos em pacote em detrimento da venda individualizada.  

Para os prestadores de serviços, estas ofertas têm o benefício de aumentar o número de 

vendas, quando comparado com as vendas individualizadas, sendo que esta é uma 

estratégia frequentemente utilizada para gerir a heterogeneidade da procura e a incerteza 

sobre a disponibilidade a pagar pelos serviços. Os consumidores, além da perceção de 

descontos que atribuem a estas ofertas, identificam também a vantagem associada à 

simplicidade oferecida pela junção de um conjunto de serviços num contrato único, com 

uma só fatura.  

A crescente importância destas ofertas conduz, por um lado, a uma limitação da escolha 

dos consumidores - que são afastados da aquisição de serviços de forma individualizada 

por via dos seus elevados preços, quando comparados com a aquisição conjunta o que 

poderá levar à aquisição de serviços que não pretendem, levando-os a optar por adquirir 

produtos e serviços relativamente aos quais não têm um interesse genuíno em utilizar, e 

por outro lado, contribui para o aumento das barreiras à entrada no mercado. Com efeito, 

num mercado em que a dinâmica comercial tem vindo a ser progressivamente mais 

centrada nas ofertas em pacote, a entrada no mercado de novos prestadores depende da 

capacidade que estes detêm de aceder aos meios essenciais para disponibilizarem esses 

                                                           
43 Disponível em:  
https://www.anacom.pt/streaming/Ofertas_residenciais_1P_v20210412.pdf?contentId=1614181&field=ATTAC
HED_FILE . 

https://www.anacom.pt/streaming/Ofertas_residenciais_1P_v20210412.pdf?contentId=1614181&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/Ofertas_residenciais_1P_v20210412.pdf?contentId=1614181&field=ATTACHED_FILE
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produtos, ou então teriam de ter um produto totalmente diferenciado e que captasse os 

consumidores.  

De facto, os três MNO apresentam hoje a particularidade de terem acesso próprio a uma 

variedade de inputs importantes para a produção dos serviços incorporados nos pacotes 

convergentes. A este título, é de relevar a existência de redes fixas próprias com cobertura 

significativa no território nacional, que permitem a disponibilização de serviço fixo telefónico 

e de serviço de internet fixa em elevada velocidade; de redes móveis próprias com 

cobertura nacional, que são essenciais para a prestação dos serviços retalhistas móveis, 

e às quais, conforme explanado anteriormente, ou não dão acesso, ou dão acesso 

relativamente limitado a outros operadores; e de acesso a conteúdos televisivos 

específicos e valorizados pelos consumidores nacionais, tendo aqui especial interesse 

relevar o impacto das alterações na estrutura acionista da Sportv verificadas nos anos de 

2016 e 2017 (em que cada um dos três MNO passou a deter 25% da participação na 

Sportv, ficando o restante na posse da Olivedesportos).  

Conforme a AdC refere, este contexto possibilita “… o acesso dos seus acionistas aos 

conteúdos desportivos premium, o que permite eliminar um foco de tensão concorrencial 

importante e reforçar a uniformização das ofertas retalhistas de televisão por subscrição” 

(cf. Recomendação relativa a alterações na comercialização dos direitos de transmissão 

televisiva e multimédia da Primeira e Segunda Ligas de futebol44). Adicionalmente, um 

operador que não esteja na estrutura acionista da Sportv poderá ver a sua capacidade de 

obter os respetivos direitos de transmissão mais limitada. 

A política comercial de promoção da aquisição de pacotes convergentes, no contexto 

referido acima, que terá como objetivo o incremento dos produtos vendidos, tem como 

efeito a proteção dos operadores instalados de concorrência potencial por parte de novos 

entrantes, e uma relativa homogeneização da concorrência entre os três MNO. 

Uma outra política comercial que também contribui para a manutenção da dinâmica interna 

no mercado é a existência de períodos de fidelização associados às ofertas 

                                                           

44 Disponível em 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Recomendacoes_e_Pareceres/Documents/Recomen
da%C3%A7%C3%A3o%20relativa%20a%20altera%C3%A7%C3%B5es%20na%20comercializa%C3%A7%C

3%A3o%20dos%20direitos%20de%20transmiss%C3%A3o%20televisiva%20e%20multim%C3%A9dia.pdf. 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Recomendacoes_e_Pareceres/Documents/Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20relativa%20a%20altera%C3%A7%C3%B5es%20na%20comercializa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20direitos%20de%20transmiss%C3%A3o%20televisiva%20e%20multim%C3%A9dia.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Recomendacoes_e_Pareceres/Documents/Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20relativa%20a%20altera%C3%A7%C3%B5es%20na%20comercializa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20direitos%20de%20transmiss%C3%A3o%20televisiva%20e%20multim%C3%A9dia.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Recomendacoes_e_Pareceres/Documents/Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20relativa%20a%20altera%C3%A7%C3%B5es%20na%20comercializa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20direitos%20de%20transmiss%C3%A3o%20televisiva%20e%20multim%C3%A9dia.pdf
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disponibilizadas no mercado, quer estas sejam ofertas single play ou pacotes de serviço, 

pelo efeito dissuasor que tem na entrada de um novo concorrente, que se defronta com um 

mercado em que parte dos clientes estão cativos por períodos de tempo consideráveis. 

Conforme se verá na sub-secção posterior, este fenómeno é prevalecente e tem um 

impacto significativo na mudança de prestador.  

Em paralelo à prevalência cada vez maior das ofertas em pacotes, os operadores 

instalados prosseguem estratégias comerciais semelhantes também no que se refere à 

composição dessas ofertas. A título ilustrativo, veja-se o exemplo das ofertas dirigidas ao 

segmento dos jovens, com preços e características semelhantes, incluindo forma de 

comercialização e de publicitação, ou o exemplo das ofertas quadruple play (4P) com 

preços e características muito próximas. De facto, uma análise das ofertas de cada 

prestador, cuja listagem se apresenta na tabela abaixo, permite concluir que, para 

endereçar o mesmo segmento, as diferenças, quando existentes, são muito diminutas e 

centram-se no modo de publicitação do desconto, nuns casos repartido por 12 meses 

noutros por 24 meses. Este paralelismo das ofertas e a sua homogeneização impacta 

necessariamente os níveis de concorrência no mercado, pois os utilizadores, ao não 

identificarem diferenças entre as ofertas, têm poucos incentivos para mudar de prestador. 

Esta situação origina uma dinâmica de estabilidade entre os operadores instalados. 

Tabela 1- Comparação de ofertas comerciais residenciais 

 
Ofertas de STM e Internet no telemóvel para o segmento jovem 

 MEO (Moche) NOS (WTF) VODAFONE (Yorn) 

Preço mensal (c/ IVA) € 2,75 /semana € 2,75 /semana € 2,75 /semana 

Desconto   Subscrição Tidal grátis 3 
meses 
Subscrição Amazon 
Prime vídeo grátis 6 
meses 

Caraterísticas (ao mês) Pré-pago 
1GB 
+15 GG para 21 apps  
+ 5GB para 6 apps 
streaming 
+ 1000 min 
*1500 SMS (MEO) 
+ 250 SMS (outras 
redes) 

Pré-pago 
1GB 
+ 15 GB para 13 apps  
+ 5GB para 6 apps 
streaming 
+ 1000 min/mês 
+ SMS grátis 
+ 2 bilhetes cinema pelo 
preço de 1 

Pré-pago 
1GB 
15 GB/mês para 15 
apps  
+ 5GB/mês para 5 apps 
streaming 
+ 10000 min/SMS para 
VODAFONE 
+ 5000 min e 500 SMS 
outras redes 
 

Fonte: Sítio dos prestadores na Internet, à data de 19.03.2021  
Nota: Foi selecionado o tarifário pré-pago menos oneroso de cada prestador de serviço 
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Ofertas de STM para o perfil baixa utilização 

 MEO  NOS  VODAFONE  

 Pré Pago Livre Livres Dia Easy Total 

Preço mensal (c/ IVA) Sem carregamentos 
obrigatórios 

Sem carregamentos 
obrigatórios 

Sem carregamentos 
obrigatórios 

Características (ao 
mês) 

Pré-pago 
 
€0,05 / minutos / SMS 
€0,27 por dia de 
utilização 

Pré-pago 
 
€0,05 / minutos / SMS 
€0,27 por dia de 
utilização 
 

Pré-pago 
 
€0,05 / minutos / SMS 
€0,27 por dia de 
utilização 

Fonte: Sítio dos prestadores na Internet, à data de 19.03.2021  

 
Ofertas de STM e Internet no telemóvel para o perfil baixa utilização 

 MEO  NOS  VODAFONE  

Preço (c/ IVA) €3,00/semana €12,00/mês €6,00/2 semanas 

Caraterísticas (ao mês) Pré-pago 
 
200 MB 
500 min./SMS 

Pré-pago 
 
200 MB 
500 min./SMS  

Pré-pago 
 
200 MB 
500 min./SMS 

Fonte: Sítio dos prestadores na Internet, à data de 19.03.2021  

 
Ofertas de STM e Internet no telemóvel tráfego ilimitado 

 MEO 
M móvel ilimitado 

NOS 
Sem limites 

VODAFONE 
Red Infinity 

Preço mensal (c/ IVA) €39,99 €39,99 €39,9 

Desconto € 5 euros durante 3 
meses 

€ 5 euros durante 3 
meses 

€ 5 euros durante 3 
meses ou Amazon 
prime 6 meses 

Fidelização 24 meses 24 meses 24 meses 

Caraterísticas Pós-pago 
Dados ilimitados 
(velocidade até 10 
Mbps) 
Min/SMS ilimitados 
 

Pós-pago 
Dados ilimitados 
(velocidade até 10 
Mbps) 
Min/SMS ilimitados 
 

Pós-pago 
Dados ilimitados 
(velocidade até 10 
Mbps) 
Min/SMS ilimitados 
 

Fonte: Sítio dos prestadores na Internet, à data de 19.03.2021  

 
Ofertas convergentes 

 MEO 
M4 

NOS 
NOS 4 

VODAFONE 
Fibra 4 light 

Preço mensal (c/ IVA) € 51,99 €51,99 €51,99 

Desconto €4/mês durante 12 
meses ou 1 
mensalidade ou 
Samsumg Galaxy A02s 
ou TV LED 52” 

€ 2/mês ou 1 
mensalidade ou €150 
numa TV ou €100 num 
smartphone ou consola 
ou €130 num portátil   
Box UMA TV 4K 

€ 2/mês ou 1 
mensalidade ou canais 
premium €50x 2meses)  
ou TV LED ou Super Wi-
FI extra  
Amazon prime 6 meses 
HBO Portugal 6 meses 
Vbox 4K 

Fidelização 24 meses 24 meses 24 meses 

Caraterísticas 150 canais 
100/100 Mbps 
Chamadas fixas 
nacionais e 50 destinos 
internacionais 
1 cartão SIM com 500 
MB e 500 min/SMS 

150 canais 
100/100 Mbps 
Chamadas fixas 
nacionais e 50 destinos 
internacionais 
1 cartão SIM com 500 
MB e 800 min/SMS 

140 canais 
100/100 Mbps 
Chamadas fixas 
nacionais e 31 destinos 
internacionais 
1 cartão SIM com 800 
min/SMS/MMS + 500 
MB 

Fonte: Sítio dos prestadores na Internet, à data de 19.03.2021  
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Nome NOWO NOWO 

Preço mensal (c/ IVA) €30,00 €37,50 

Desconto 50% desconto 6 meses 50% desconto 6 meses 

Fidelização 24 meses 24 meses 

Caraterísticas 30 canais + 120 Mbps + voz fica 
ilimitada + 1GB móvel + 1000 
min./SMS 

140 canais + 120 Mbps + voz 
fica ilimitada + 2 GB móvel + 
2000 min./SMS 

Fonte: Sítio dos prestadores na Internet, à data de 19.03.2021  
 

Ofertas de STM e Internet no telemóvel dos MVNO 
 Preço mensal (c/ IVA) Tipo de tarifário Caraterísticas 

Lycamobile Nacional 
XS 

€10,00 Pré-pago 1 GB + 200 min. + 50 
SMS 

Lycamobile Nacional 
M 

€15,00 (desconto 50% 
6 meses) 

Pré-pago 5 GB + 600 min. + 100 
SMS 

NOWO € 5,00 Pré-pago 500 MB/min./SMS 

NOWO €7,50 Pré-pago 1 GB+ 1000 Min.SMS 
Fonte: Sítio dos prestadores na Internet, à data de 19.03.2021  

A estratégia comercial dos prestadores tem contribuído para a crescente penetração das 

ofertas convergentes, em detrimento das ofertas de serviços de forma individualizada, e tal 

poderá constituir uma barreira à entrada de novos prestadores no mercado, uma vez que 

estes, para realizarem uma entrada bem-sucedida no mercado, terão de disponibilizar um 

conjunto alargado de serviços ou, em alternativa, desenvolvem operações de nicho. Em 

qualquer dessas circunstâncias, a estratégia seguida pelos operadores instalados permite-

lhes defenderem-se da pressão concorrencial, que de outro modo poderia existir sobre as 

suas atividades. A homogeneização das ofertas entre os diferentes prestadores contribui 

para a diminuição do nível de concorrência também por via da diminuição de incentivos 

dos consumidores à mudança, como se verá adiante em maior detalhe. 

2.1.7. Mobilidade de prestador dos clientes do serviço de comunicações móveis 

O sector das telecomunicações é o sector que apresenta o maior número de reclamações 

no livro de reclamações eletrónico45. Adicionalmente, também origina o maior número de 

reclamações de consumidores junto da Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor (DECO)46. Em 2020, de um total de 27 503 queixas recebidas na DECO, cerca 

                                                           
45 Ver https://www.publico.pt/2021/03/14/economia/noticia/reclamacoes-livro-electronico-duplicaram-2020-
telecomunicacoes-lideram-queixas-1954343 . 
46 Segundo o estudo sobre fidelização da AdC de 2020, muito embora o Índice Nacional de Satisfação do 
Cliente 2018 (ECSI) sugira níveis de satisfação do sector comparáveis com o de outras utilities, uma análise 

 

https://www.publico.pt/2021/03/14/economia/noticia/reclamacoes-livro-electronico-duplicaram-2020-telecomunicacoes-lideram-queixas-1954343
https://www.publico.pt/2021/03/14/economia/noticia/reclamacoes-livro-electronico-duplicaram-2020-telecomunicacoes-lideram-queixas-1954343
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de 30% respeitavam ao sector das comunicações eletrónicas, sendo a MEO, a NOS e a 

VODAFONE três das quatro empresas que registaram o maior número de reclamações 

(com cerca de 9%, 7% e 5% respetivamente47). 

É também um dos sectores onde se perceciona uma maior ausência de concorrência48. Os 

contratos de prestação de serviços existentes são caracterizados por períodos de 

fidelização, geralmente de 24 meses, e por elevados encargos com a denúncia antecipada 

desses contratos. Estas características prejudicam a mobilidade dos consumidores dos 

serviços móveis em Portugal, tal como tem vindo a ser indicado em estudos da ANACOM49 

e da AdC50,51. 

Em 2019, a maioria dos contratos incluía cláusulas de fidelização com prazos mínimos 

(apenas 1% dos contratos com fidelização tem um período inferior a 18 meses) e encargos 

para os consumidores decorrentes da denúncia dos contratos por sua iniciativa durante o 

período de fidelização51. Em 2018, o valor médio desses encargos de denúncia, 

efetivamente faturados aos consumidores, foi de cerca de 8951 euros. 

A maioria dos consumidores que mudou de operador (68,4%), só o faz após o termo do 

período de fidelização52. Os preços relativamente mais vantajosos das ofertas 

                                                           

do Net Promoter Score (NPS) construído no mesmo documento demonstra que os serviços do sector 
comparam significativamente pior que a globalidade dos sectores analisados. Documento disponível em: 
http://www.ecsiportugal.pt/site/assets/files/1019/apres_31jan2019_ecsi_2018.pdf. 
47 Vide https://www.deco.proteste.pt/familia-consumo/orcamento-familiar/noticias/telecomunicacoes-dominam-
reclamacoes-em-2020.  
48 cf. Eurobarómetro 476 de janeiro de 2019. Ver em:  
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/86186.  
49 Estudo sobre os Custos de Mudança de Prestador de Serviços de Comunicações Eletrónicas Faturados 
Conjuntamente. Disponível em:  
https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioCustosMudancPrestadorFinal_20170628.pdf?contentId=1413245&
field=ATTACHED_FILE  
50 Estudo sobre Mobilidade dos Consumidores de Comunicações Eletrónicas – Autoridade da Concorrência - 
2010. Disponível em:   
http://www.concorrencia.pt/SiteCollectionDocuments/Estudos_e_Publicacoes/Comunicacoes_Electronicas/01
_Relatorio_mobilidade_comunicacoes_electronicas.pdf.  
51 Estudo sobre A Fidelização nos Serviços de Telecomunicações – Autoridade da Concorrência, 2020. 
Disponível em: 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C
3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-
%20vers%C3%A3o%20final.pdf. 
52 Estudo sobre Custos de Mudança de Prestador de Serviços de Comunicações Eletrónicas Faturados 
Conjuntamente – 2017 – Disponível em 

 

http://www.ecsiportugal.pt/site/assets/files/1019/apres_31jan2019_ecsi_2018.pdf
https://www.deco.proteste.pt/familia-consumo/orcamento-familiar/noticias/telecomunicacoes-dominam-reclamacoes-em-2020
https://www.deco.proteste.pt/familia-consumo/orcamento-familiar/noticias/telecomunicacoes-dominam-reclamacoes-em-2020
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/86186
https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioCustosMudancPrestadorFinal_20170628.pdf?contentId=1413245&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioCustosMudancPrestadorFinal_20170628.pdf?contentId=1413245&field=ATTACHED_FILE
http://www.concorrencia.pt/SiteCollectionDocuments/Estudos_e_Publicacoes/Comunicacoes_Electronicas/01_Relatorio_mobilidade_comunicacoes_electronicas.pdf
http://www.concorrencia.pt/SiteCollectionDocuments/Estudos_e_Publicacoes/Comunicacoes_Electronicas/01_Relatorio_mobilidade_comunicacoes_electronicas.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf
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convergentes com fidelizações de 24 meses e algumas das vantagens apresentadas, 

desincentivam a mudança de operador por parte dos consumidores durante o período de 

fidelização. Mesmo nas ofertas de menor mensalidade, a denúncia de contrato pode 

implicar custos para os consumidores até valores superiores a 1.000 euros, se ocorrer nos 

primeiros meses do período de fidelização53.  

Gráfico 24 – Principais obstáculos na mudança de prestador 

 

Fonte: ANACOM52 

Nota: Indivíduos que ponderaram mudar, mas não mudaram de prestador nos últimos 24 meses. 

                                                           

https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioCustosMudancPrestadorFinal_20170628.pdf?contentId=1413245&
field=ATTACHED_FILE . 
53 Estudo sobre A Fidelização nos Serviços de Telecomunicações – Autoridade da Concorrência, 2020. 
Disponível em  
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C
3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-
%20vers%C3%A3o%20final.pdf. 

 

 

2,1

2,2

3,4

4,2

5,7

9,5

10,0

23,5

27,3

0 10 20 30 40

Dificuldades em cancelar o
contrato

Satisfação atual

Falta de tempo

Falta de fibra ótica

Falta de cobertura de rede

Qualidade de serviço

Melhor oferta/opção

Fidelização

Preço

%
Geral MEO NOS VODAFONE

https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioCustosMudancPrestadorFinal_20170628.pdf?contentId=1413245&field=ATTACHED_FILE
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Sem prejuízo das propostas da ANACOM de alterações relativas às regras da fidelização 

que permitiriam fixar um limite máximo para os encargos com a denúncia antecipada dos 

contratos54, as atuais regras de denúncia dos contratos de fidelização mantêm-se 

inalteradas.  

Neste contexto, continuam a registar-se níveis de mobilidade reduzidos. Uma parte 

significativa dos consumidores portugueses opta por não mudar de prestador devido aos 

custos de mudança associados. Os dados do Eurobarómetro55 confirmam que mais de 

metade dos consumidores de serviços faturados conjuntamente (53%) nunca mudou de 

operador, um valor acima da média registada na UE28 (49%). Tal poderá dever-se ao facto 

do consumidor se encontrar satisfeito com o prestador de serviços, ou não estando 

satisfeito não ter outra alternativa, mesmo após o término do período de fidelização. 

Gráfico 25 – Padrão de mobilidade 

 

Fonte: Autoridade da Concorrência56  

 

                                                           
54 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1467354.  
55 Disponível em: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2155_87_2_462_ENG.  
56 Estudo sobre A Fidelização nos Serviços de Telecomunicações – Autoridade da Concorrência, 2020. 
Disponível em: 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C
3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-
%20vers%C3%A3o%20final.pdf. 
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https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1467354
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2155_87_2_462_ENG
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/ConsultasPublicas/Documents/As%20Fideliza%C3%A7%C3%B5es%20nos%20Servi%C3%A7os%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20-%20vers%C3%A3o%20final.pdf
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Em termos comparativos com outros países da UE, segundo os dados do Eurobarómetro 

relativos a 2017, verifica-se que existem 12 países onde a mobilidade dos consumidores 

aparenta ser superior à verificada no país. Em Portugal, apenas cerca de 46% dos 

consumidores inquiridos que possuem um pacote, mudou de prestador de serviço nos 

últimos cinco anos, o que representa uma diminuição de quinze pontos face a 2015 (ver 

Gráfico 26). 

Gráfico 26 – Percentagem de consumidores que mudaram pelo menos uma vez de prestador de serviços 
em pacote e diferença percentual face a 2015, 2017 

 

Fonte: Special Eurobarometer 462, abril 2017 

Os dados do estudo da ANACOM52 sobre custos de mudança também confirmam esta 

fraca mobilidade. Cerca de 50,8% dos consumidores de serviços em pacote não mudaram 

nem ponderaram mudar de prestador de serviço nos últimos 24 meses e a proporção de 

indivíduos que ponderaram mudar, mas não mudaram, é ligeiramente superior a 30% (ver 

Gráfico 27).  
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Gráfico 27 – Situação na mudança de prestador 

 

Fonte: ANACOM52 

Segundo o mesmo estudo52, mais de metade dos inquiridos portadores de serviços em 

pacote, tinha um serviço de telefone móvel antes da mudança de prestador e transferiu 

esse serviço para o atual prestador. 

Os custos de mudança dos clientes de pacotes de serviços são inferiores ao somatório dos 

custos de mudança associados aos serviços individuais que os constituem (dado que o 

cliente apenas incorre uma vez num conjunto de custos de mudança). Em resultado dos 

menores custos de mudança associados à contratação em pacote e do maior envolvimento 

e mobilidade dos seus consumidores, a crescente penetração deste tipo de ofertas originou 

uma mobilidade mais elevada, que se refletiu num aumento da taxa de mudança de 

prestador de STM, a partir de 2013, mantendo-se ainda assim em valores sempre abaixo 

dos 7% nos últimos quatro anos (ver Gráfico 28). 

18,1%

31,1%

50,8%

Mudaram Ponderaram mudar mas não mudaram Não mudaram nem ponderam mudar



 

VERSÃO PÚBLICA  53 

 

Gráfico 28 – Taxa de mudança de prestador de acesso ao STM pelos clientes com 10 ou mais anos   

 
Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 
sinalética) Estimativa fiável 

A análise dos vários indicadores aqui apresentados, mostra que a mobilidade dos 

consumidores, nos serviços móveis e nos serviços de pacotes convergentes, ainda que 

tenha aumentado ligeiramente nos últimos anos, continua reduzida, em particular quando 

comparamos com a realidade dos outros países europeus. Esta reduzida mobilidade tem 

como consequência uma diminuição da capacidade de os consumidores efetivamente 

influenciarem a liberdade dos prestadores de serviços definirem os preços e as condições 

de serviço. 

2.1.8. O nível e a evolução dos preços das ofertas com serviços de comunicações 

móveis 

Os preços dos serviços de telecomunicações, em Portugal, cresceram em termos 

acumulados 9,3 p.p. desde o final de 2010, enquanto o crescimento do Índice de Preços 

no Consumidor (IPC) foi de 8,4 p.p.. A divergência entre os dois indicadores iniciou-se em 

2015 e acentuou-se em 2016 , estando associado aos “ajustamentos de preços” efetuados 

pelos principais prestadores, uma divergência que se reduziu com entrada em vigor do 
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Regulamento (U.E.) 2018/1971 do Parlamento Europeu e do Conselho, que impôs um 

preço máximo às chamadas e SMS originadas num Estado-Membro e terminadas noutro, 

e originou uma redução dos preços das telecomunicações (ver Gráfico 29).  

Gráfico 29 – Evolução do IPC e dos preços das telecomunicações57 em Portugal (2010M12 = Base100)  

 
Unidade: índice (2010M12=Base 100) 

Fonte: ANACOM, com base dados INE 

Da análise ao Gráfico 29 é possível concluir que a maior redução de preços verificada nos 

últimos 10 anos, no mercado português de comunicações eletrónicas, ocorreu na 

sequência da entrada em vigor de regras europeias e não como resultado de pressões 

concorrenciais. 

A comparação entre os índices de preços das telecomunicações em Portugal e na UE 

permite verificar que, entre o final de 2009 e fevereiro de 2021, os preços das 

telecomunicações em Portugal aumentaram 7,3%, enquanto que na UE diminuíram 9,8%. 

Também se constata que a partir dos anos 2011-2012 se verifica a existência de um padrão 

de divergência de evolução nos preços, que resulta de aumentos de preços promovidos 

pelos prestadores. 

                                                           
57 Trata-se do sub-índice ''serviços telefónicos e de telecópia'' do Índice de Preços no Consumidor (IPC) e do 
Índice Harmonizado de Preços no consumidor (IHPC), que agrega os serviços de voz, Internet e TV por 
subscrição (TVS) adquiridos de forma individualizada ou em pacote. 
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Gráfico 30 – Evolução dos preços das telecomunicações em Portugal e na U.E. (2009M12=Base 100) 

 

 
Unidade: índice (2010M12=Base 100) 

Fonte: ANACOM, com base nos dados do EUROSTAT 

Nota: A partir da publicação, pelo Eurostat, no dia 25 de fevereiro de 2016, dos dados referentes a janeiro de 
2016, o ano de referência da série do IHPC foi alterado de 2005 para 2015. Poderão existir diferenças nas 
séries devido ao efeito dos arredondamentos.  

Os preços das telecomunicações da U.E. a partir de dezembro de 2016 diferem do publicado anteriormente 
devido a alterações efetuadas pelo Eurostat. A informação até novembro de 2016 foi recolhida no dia 16 de 
março de 2018. A informação a partir de dezembro de 2016 foi recolhida no dia 18 de março de 2021. 

Os preços dos serviços móveis, e em particular da BLM, são em Portugal elevados quando 

comparados com os que vigoram noutros países europeus. 

Segundo a informação publicada pela Comissão Europeia58 confirma que os preços 

praticados em Portugal, para as ofertas de serviços móveis individualizas (de voz e dados), 

são dos mais elevados a nível de União. O Broadband price índex 2020 coloca Portugal, 

em outubro 2019, na quinta posição dos preços mais elevados. 

                                                           
58 Ver Relatório da ANACOM “Evolução dos preços das telecomunicações, maio 2020”.  
Disponível em: 
https://www.anacom.pt/streaming/evolucaoprecosmaio2020.pdf?contentId=1542171&field=ATTACHED_FILE  

https://www.anacom.pt/streaming/evolucaoprecosmaio2020.pdf?contentId=1542171&field=ATTACHED_FILE
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Gráfico 31 - Broadband Price Index 2020 – serviços móveis (voz e dados) 

 

Fonte: CE, DESI 2020 

Nota: 0 a 100, sendo 100 a melhor pontuação 

De acordo com o estudo “Worldwide mobile data pricing 2020”59 desenvolvido pela 

Cable.co.uk60, na data de realização desta comparação internacional, Portugal era o 23º 

país da UE27 com o preço médio de 1 GB de dados móveis mais baixo, 45% acima da 

média (ver Gráfico 32). Considerando apenas as ofertas mais baratas em cada país, 

Portugal ocupava a 19ª posição do ranking da UE27. O preço de 1 GB da oferta mais barata 

em Portugal era cerca de 24% superior à média das ofertas mais baratas da UE27. 

                                                           
59 Ver relatório da ANACOM “Evolução dos preços das telecomunicações, dezembro 2020”. Disponível em: 
https://www.anacom.pt/streaming/EvolPrecosTelecom_dez2020.pdf?contentId=1601230&field=ATTACHED_F
ILE . 
60 A Cable.co.uk é um prestador de serviços de comparações tarifárias estabelecido no Reino Unido desde há 
cerca de 10 anos. A Cable.co.uk é uma das sete entidades acreditadas pela OFCOM para a prestação de 
serviços de comparações de preços. O processo de acreditação envolve auditorias independentes sobre a 
acessibilidade, precisão, transparência, abrangência e atualidade da informação prestada. (vd. 
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/cable-reaccredited ). 

https://www.anacom.pt/streaming/EvolPrecosTelecom_dez2020.pdf?contentId=1601230&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/EvolPrecosTelecom_dez2020.pdf?contentId=1601230&field=ATTACHED_FILE
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/cable-reaccredited
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Gráfico 32 - Preço médio mensal de 1 GB de dados móveis na UE27 

 

Unidade: USD 

Fonte: Cable.co.uk 

O estudo “Digital Fuel Monitor” da Rewheel”61 demostra que o preço mediano por Gigabyte 

das ofertas de Internet móvel em Portugal é o mais elevado ao nível da UE. De acordo com 

o mesmo estudo, Portugal também está acima da média da UE em termos de preço 

mediano das ofertas com internet móvel ilimitada.  

O estudo da Comissão Europeia62 compara também os preços das ofertas convergentes, 

concluindo que Portugal se encontra igualmente na quinta posição, entre os preços mais 

elevados da UE.   

                                                           
61 Ver Relatório da ANACOM “Evolução dos preços das telecomunicações, setembro 2020”.  
Disponível em: 
https://www.anacom.pt/streaming/PrecosTelecom_set2020.pdf?contentId=1565968&field=ATTACHED_FILE  
62 Ver Relatório da ANACOM “Evolução dos preços das telecomunicações, maio 2020”. 
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Gráfico 33 – Broadband Price Index 2020 – ofertas convergentes (pacotes de serviços fixos e móveis) 

 

Fonte: CE, DESI 2020 

Nota: 0 a 100, sendo 100 a melhor pontuação 

Em relação ao preço do serviço de voz móvel, tendo em conta a metodologia e os perfis 

de utilização da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

e a informação constante da base de dados da Teligen, verifica-se que em 2019, em 

Portugal, esse preço encontrava-se 11,1% abaixo da média da UE, num cabaz de 30 

chamadas, e 1,8% acima da média, num cabaz de 100 chamadas. A posição de Portugal 

encontrava-se entre o 13.º e 12.º lugares do ranking da UE23, consoante o perfil consumo 

considerado (ver Tabela 2). 

Tabela 2- Comparação internacional de preços do STM (em novembro de 2019) – desvios face à média 
e ranking 

 
PT (euros 

PPC) 
U.E. (euros 

PPC) 
Desvio face 
à média da 
U.E. com 

euros PPC 

Ranking PT Desvio face 
à média da 
U.E. com 
euros (%) 

30 chamadas 6,21 6,99 -11,1% 12.º -20,2% 

100 chamadas 9,86 9,69 1,80% 13.º -10,2% 

Unidades: Euros em PPC sem IVA, % 

Fonte: Teligen, OCDE, ANACOM 
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2.1.9. Receitas e Margens  

Nos últimos anos, os operadores de rede têm mantido uma situação financeira estável e, 

genericamente, com evolução favorável. Apesar de o ARPU (receita média por utilizador) 

estar a diminuir, as receitas totais dos operadores mantêm-se relativamente estáveis, e as 

margens de rentabilidade também. 

Os valores das receitas totais de telecomunicações mantiveram-se, em 2020, em níveis 

próximos dos de 2016, tendo alguns operadores inclusivamente aumentado o seu volume 

total de negócios (Tabela 3).  

Tabela 3 – Receitas totais por prestador (2017-2020) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Altice Portugal      1 496         2 312    2 245 2 110 2 110 2 121 

NOS      1 372         1 440    1 484 1 370 1 381 1 346 

Vodafone         974            986    1 012 1 028 1 083 - 

Unidade: milhões de euros 

Fonte: Relatórios e contas e contas consolidadas dos prestadores63 

Ainda que as receitas das comunicações móveis (consideradas isoladamente) tenham 

diminuído (verificou-se uma redução de 10%64 entre 2016 e 2020), tal foi compensado pelas 

receitas dos outros serviços, como resultado da aposta estratégica nas ofertas em pacotes 

atrás referida, cujas receitas aumentaram em cerca de 9% no mesmo período (acréscimo 

nas receitas associadas às ofertas 4P/5P).  

Relativamente à rentabilidade das empresas, o EBITDA do sector atingiu, em 2019, o valor 

de 2,2 milhões de euros65. Quer o EBITDA, quer a margem EBITDA, registaram 

crescimentos anuais entre 2015 e 2019, com exceção do último ano, onde se verificou uma 

ligeira redução (justificada pela diminuição do EBITDA de um dos três prestadores de 

comunicações eletrónicas com maior peso no sector). Durante este período a margem 

EBITDA do sector registou sempre valores elevados, entre os 34% e os 39%.  

                                                           
63 Valores da Altice Portugal disponíveis nos demonstrações financeiras consolidadas da Altice Internacional 
em https://altice.net; os valores da NOS correspondem às receitas de telecomunicações disponíveis no 
relatórios e contas da empresa disponíveis em www.nos.pt; os valores da VODAFONE correspondem às 
vendas e prestações de serviços disponíveis no relatório e contas disponível em www.vodafone.pt (nota: o ano 
fiscal da VODAFONE é de abril a março). 
64 Com base na informação remetida pelos prestadores à ANACOM. 
65 Ver Relatório das Comunicações na economia nacional (2015-2019) disponível em 
https://www.anacom.pt/streaming/MercadoComNacional2020.pdf?contentId=1567098&field=ATTACHED_FIL
E  

https://altice.net/
http://www.nos.pt/
http://www.vodafone.pt/
https://www.anacom.pt/streaming/MercadoComNacional2020.pdf?contentId=1567098&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/MercadoComNacional2020.pdf?contentId=1567098&field=ATTACHED_FILE
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Quanto aos MNO, o EBITDA de dois operadores aumentou nos últimos 5 anos (Tabela 4). 

A margem EBITDA também se tem mantido em níveis elevados, designadamente mais 

elevados que outros operadores europeus. Por exemplo, a margem EBITDA da 

VODAFONE foi superior, nos últimos 3 anos à margem do operador do mesmo grupo que 

opera em Espanha (34% face a 22,2%, em 2019). No caso Altice (proprietária da MEO) a 

margem EBITDA da Altice Portugal foi no passado bastante superior à do operador francês 

do mesmo grupo internacional (mais de 10 p.p. em 2017) tendo-se reduzido para um valor 

idêntico (39%), conforme Gráfico 34.  

No caso da NOS, a margem EBITDA foi superior a 40% nos últimos 3 anos, bastante acima 

da maioria dos operadores europeus. É verdade que estes dados são referentes ao sector 

global das comunicações eletrónicas, e não especificamente às comunicações móveis. No 

entanto, e como acima referido, estes operadores têm vindo a apostar cada vez mais nas 

ofertas convergentes fixo-móvel, também pelas razões estratégicas acima referidas, pelo 

que não deixam de ser muito relevantes para a presente análise. Refira-se que, de acordo 

com estudos internacionais, Portugal é um dos países europeus com maior convergência 

fixo-móvel66.  

                                                           
66 Conforme Analysys Mason no relatório “Portugal telecoms market report 2020” de novembro 2020. 
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Tabela 4 – EBITDA e Margem EBITDA por prestador (2015-2020)67 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA/Ajusted EBITDA 

Altice Portugal (ajusted EBITDA) 641 1089 993 870 832 834 

NOS (EBITDA) 486 502 556 567 584 574 

VODAFONE (EBITDA) 279 248 303 316 366 - 

Margem EBITDA/Margem ajusted EBITDA 

Altice Portugal (Ajusted EBITDA) 43% 47% 44% 41% 39% 39% 

NOS (EBITDA) 35% 35% 37% 41% 42% 43% 

VODAFONE (EBITDA) 29% 25% 30% 31% 34% - 

Unidade: milhões de euros; % 

Fonte: Relatórios e contas e contas consolidadas dos prestadores 

Gráfico 34 – Evolução da margem ajusted EBITDA68 em prestadores selecionados na Europa 

 

Fonte: Relatórios e contas e contas consolidadas dos prestadores 

Da análise destes indicadores financeiros, conclui-se que os operadores nacionais têm 

genericamente aumentado os preços dos serviços nos últimos anos, ao contrário do que 

acontece em média a nível europeu, e isso tem-lhes permitido manter receitas estáveis e 

                                                           
67 Na NOS os valores correspondem unicamente ao sector de telecomunicações. 
68  Os dados relativos à VODAFONE e à NOS não comparam diretamente com os restantes uma vez que 
nestes dois operadores é apresentada a margem EBITDA.  
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margens de rentabilidade inclusivamente superiores às de outros operadores europeus no 

mesmo sector. 

2.1.10. Investimento nas redes e Cobertura 

Os operadores móveis têm, ao longo dos anos, efetuado investimentos nas suas redes e 

na adoção de novas tecnologias. De acordo com a World Telecoms/ICT Indicators 

Database, compilada pela UIT, entre 2013 e 2017 o investimento médio anual dos 

prestadores de telecomunicações em Portugal foi de 780 milhões de USD (cerca de 650 

milhões de euros69). 

O investimento per capita foi, em média, de 75 USD (cerca de 63 euros), um valor 31% 

inferior à média da UE70 (110 USD, cerca de 92 euros), e o 7.º mais baixo entre os 21 

países considerados (Gráfico 35). 

 Gráfico 35– Investimento médio per capita em telecomunicações 2013 / 2017 

 

Unidade: USD per capita 

Fonte: ANACOM com base em UIT, World Telecoms/ICT Indicators Database 2019 

De referir ainda que, entre 2013 e 2017, o investimento em Portugal diminuiu 26%, 

enquanto que na UE aumentou 3% (Gráfico 36). 

                                                           
69 Taxa de câmbio 1EUR=1,1986 à data de 19.04.2021 publicada em www.bportugal.pt 
70 Exclui Chipre, Hungria, Letónia, Malta, Holanda, Suécia e Reino Unido. 
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 Gráfico 36– Evolução do investimento em telecomunicações 2013 – 2017 (2013=100) 

 
Unidade: número índice (2013=100) 

Fonte: ANACOM com base em UIT, World Telecoms/ICT Indicators Database 2019 

 

 

Quando se comparam os dados com os países da OCDE, as conclusões são similares, 

pois o investimento em Portugal, entre 2014 e 2018, diminuiu 13,2%, enquanto que na 

OCDE cresceu 4,7% (Gráfico 37). 
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 Gráfico 37 – Evolução do investimento em telecomunicações na OCDE 2014 – 2018 (2014=100) 

 

 
 
Unidade: número índice (2013 = 100) 

Fonte: ANACOM com base em UIT, World Telecoms/ICT Indicators Database 2019 

 

Ainda assim, o grau de cobertura apresenta, pontualmente, uma comparação alinhada com 

outros países europeus. No Gráfico 38, apresenta-se o grau de cobertura da tecnologia 

LTE. Em 2012, registava-se uma cobertura de LTE de 89,7% em Portugal que comparava 

com 27% na UE, e 45,8% em zonas rurais (10,2% na UE). Em 2020 os níveis de cobertura 

LTE na UE atingiram os mesmos 96% verificados em Portugal. 
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Gráfico 38 - Evolução da cobertura LTE 

 
Unidade: % Alojamentos 

Fonte: Fonte: Broadband Coverage in Europe (2013-2017) e Digital Agenda Score Card Index (2018-2020).  

Nota: A partir de 2018 (inclusive) é considerado o indicador do Digital Agenda Score Card Index (4G coverage) 
que não compara diretamente com o indicador Broadband Coverage in Europe. 

 

Não obstante, analisando os níveis de cobertura reportados à ANACOM pelos três 

operadores móveis com rede própria, constata-se que existem diversas regiões (NUTII) em 

que o nível de cobertura fica significativamente aquém da média nacional e, por esse 

motivo, apresenta ainda um elevado potencial de melhoria. 

 Tabela 5 - População coberta a nível nacional e por NUTS II                                                                [IIC] 

31 de dezembro de 2020      

  Nacional Norte Centro AML Alentejo Algarve RAA RAM 

Serviço voz 
e dados até 
9600 

NOS         

MEO         

Vodafone         

Serviço de 
dados 
30Mbps 

NOS         

MEO         

89,70%

27,00%

96%

45,80%

92,40%

10,20%

89,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PT-Total UE-Total PT-Rural UE-Rural
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Vodafone         

Serviço de 
dados Vel. 
Máxima. 

NOS          

MEO         

Vodafone          

Serviço de 
dados Vel. 

Máxima 
(referência 
quest. ad-

hoc) 

NOS                 

MEO                 

Vodafone                 

 [FIC] 

Fonte: ANACOM 

A ANACOM publicou, no passado dia 20 de abril, um estudo de avaliação de desempenho 

de serviços móveis e de cobertura em Portugal Continental71. Nesse estudo, a ANACOM 

avaliou a presença e níveis de sinal das redes rádio para avaliação da cobertura nas redes 

GSM, UMTS e LTE. Entre as principais conclusões, refira-se que os operadores 

apresentam, em média, boa cobertura rádio GSM e adequada cobertura rádio UMTS e 

LTE. A nível nacional, os MNO apresentam diferenças relevantes a nível das coberturas. 

Por exemplo, a VODAFONE tem a maior proporção de cobertura LTE “Muito boa,” e “Boa”, 

com um total de 91%, seguida da NOS com 86% e a MEO com 84%. A nível da cobertura 

GSM nacional, as diferenças entre operadores parecem menos relevantes, com a MEO e 

a VODAFONE a apresentarem valores de 96% de cobertura “Muito boa” e “Boa”, seguida 

da NOS (95%).  

Sendo verdade que se observam níveis de sinal de “Muito Boa” ou “Boa” qualidade, 

também existem outros abaixo dos parâmetros adequados, em particular níveis 

significativos de cobertura rádio “Má” ou “Inexistente”, nomeadamente nas tecnologias 

UMTS e LTE em zonas predominantemente rurais. 

 

                                                           

71 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1617579. 
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Efetivamente, nas áreas predominantemente rurais observa-se uma acentuada 

degradação tanto no serviço de voz (nomeadamente no que toca às capacidades de 

estabelecimento e de retenção de chamadas), como nos serviços de dados (no que 

concerne à capacidade de estabelecimento e retenção de sessões de transferência de 

ficheiros, e também na velocidade de transferência de dados, tanto em download como em 

upload, sendo os ritmos médios cerca de metade dos registados nas áreas 

predominantemente urbanas).  

As coberturas GSM classificadas como “Má” e “Inexistente”, nas zonas rurais, são de 7%, 

5% e 4%, para a MEO, VODAFONE e NOS, enquanto no caso das coberturas LTE esse 

desempenho inferior corresponde a 17%, 10% e 19%, respetivamente.       

É também relevante destacar que, nas zonas predominantemente rurais, as diferenças 

entre operadores tornam-se mais acentuadas. Enquanto nas áreas predominantemente 

urbanas, as cobertura “Muito boa” e “Boa” são muito próximas para os três operadores, 

tanto no GSM como no LTE, já no caso das áreas rurais, as diferenças são de 83% para 

87% (MEO e VODAFONE) no GSM, e de 60% para 74% (NOS e VODAFONE), como se 

pode ver na tabela 6.  

Tabela 6 - Cobertura “Muito Boa” e “Boa” em Áreas Urbanas e Rurais  

 Área Predominante Urbanas Áreas Predominante Rurais 

 GSM LTE GSM LTE 

MEO 98% 90% 83% 62% 

NOS 98% 92% 80% 60% 

VODAFONE 98% 95% 87% 74% 

Pode, portanto, inferir-se que a dinâmica e pressão concorrencial entre operadores tem 

resultado numa diferenciação limitada nas zonas comercialmente mais atraentes 

(urbanas), verificando-se uma assimetria maior entre os operadores nas zonas 

comercialmente menos atraentes (rurais).  
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Acrescente-se ainda que também nos outros indicadores de desempenho analisados pela 

ANACOM no mesmo estudo, quer no serviço de voz – como a acessibilidade do serviço e 

rácio de terminação de chamadas, o tempo de estabelecimento de chamadas e a qualidade 

áudio – quer no serviços de dados – velocidade de transferência de dados, rácio de 

terminação de sessões de dados, duração de transferência de página web, e tempo até 

inicio de visualização – o desempenho nas zonas rurais é, em geral, inferior ao das zonas 

predominantemente urbanas.   

O investimento nas redes pode também ser avaliado através do número de sectores72 que 

essas redes dispõem. No Gráfico 39 apresenta-se o número total de sectores da 

VODAFONE, da MEO e da NOS referentes a todas as tecnologias e faixas de frequências: 

LTE 800, GSM 900, UMTS 900, LTE 900, GSM 1800, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100 e 

LTE 2600. 

A VODAFONE e a MEO detinham uma quantidade total de sectores [IIC]         

                                                                                                                           [FIC]. A 
partir de 2015 a VODAFONE [IIC] 

                                  FIC]. A MEO [IIC]                           

                                                                                                                                      [FIC], 

medido pelo total de sectores disponíveis na sua rede móvel. O número de sectores da 

NOS [IIC]                                                                                    

                                                                                      FIC]. 

 

                                                           
72 Quantidade de antenas instaladas na rede móvel, que inclui elementos tais como a faixa de frequências e a 
tecnologia. 
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Gráfico 39 – Total de sectores da VODAFONE, da MEO e da NOS [IIC] 

 

Fonte: Anacom                                                                                                                       [FIC] 

Considerando-se que nos últimos anos a força motriz que impulsiona o crescimento do 

mercado móvel está essencialmente assente na oferta de dados móveis, por contraponto 

com serviços de voz característicos do passado, constata-se que os operadores nacionais 

têm feito um esforço de investimento no sentido de adaptar as suas redes à satisfação da 

procura de serviços de dados. 

Em concreto, o número de sectores não baseados em tecnologia GSM instalados e 

operados, aumentou significativamente, mais do que duplicando desde 2012. Não 

obstante, o crescimento dos serviços de dados foi ainda mais expressivo, podendo-se 

constatar que o volume de dados médio por sector não GSM nas redes destes operadores 

mais do que duplicou nesse período. 
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Gráfico 40 – Número de sectores não GSM, Tráfego de acesso à Internet por sector não GSM da 

VODAFONE, da MEO e da NOS [IIC] 

 

Fonte: Anacom                                                                                                                       [FIC] 

Estas constatações permitem inferir que, por um lado, os operadores nacionais têm 

procurado adaptar as suas redes à procura, e, por outro lado, que as redes dos operadores 

estarão a operar a um nível de intensidade mais próximo da capacidade máxima. 

Considerando a evolução recente das redes móveis e a perspetiva de continuado aumento 

da procura de serviços de dados móveis, entende-se ser razoável esperar que a 

necessidade de investimento nesta área se intensifique no futuro próximo. 

O aumento da intensidade das redes móveis pode também ser percecionado pelo facto de, 

não obstante o continuado aumento da procura de serviços móveis, o nível de investimento 

(traduzido pelo CAPEX reportado) se tem mantido relativamente estável, no caso da MEO, 

e reduziu-se para pouco mais de metade entre 2015 e 2019, no caso da VODAFONE. 

Em particular, considerando o rácio entre o investimento anual em ativos fixos e as receitas 

de serviços da VODAFONE Portugal, face a um indicador semelhante do Grupo 

VODAFONE (Capital Additions / Service Revenue) observa-se que, não obstante a 
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VODAFONE Portugal apresentar indícios de investimento mais intenso que a globalidade 

do Grupo económico em que se insere, nos exercícios de 2017 e 2018, esta posição 

inverteu-se em 2019 devido, sobretudo, a uma forte redução dos investimentos em ativos 

fixos da Vodafone Portugal. 

Tabela 7 – Indicadores financeiros do Grupo VODAFONE e da VODAFONE Portugal 

Unidade: milhões de euros, % 

*Capital additions /**investimento anual em ativos fixos 

Fonte: R&C Vodafone 

Gráfico 41 – Indicador investimento/receitas de serviços do Grupo VODAFONE e da VODAFONE 

PORTUGAL 

 

Fonte: R&C Vodafone 

.  

De notar ainda que, para responder ao impacto da pandemia COVID-19, que levou a uma 

alteração dos métodos de trabalho, de estudo e de interação social, os operadores 
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procederam ao reforço da capacidade das suas redes, de modo a acomodar os aumentos 

de tráfego e assegurar a integridade e continuidade das redes.  

Este aumento de investimento nas redes é visível na tabela seguinte. No ano de 2020, o 

investimento total em comunicações eletrónicas aumentou em 85 milhões face ao ano 

anterior. 

Tabela 8 – Investimento em comunicações eletrónicas (2015-2020) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Total  627 609 644 602 601 686  

MEO [IIC]       [FIC] 

NOWO [IIC]       [FIC] 

ONITELECOM [IIC]       [FIC] 

NOS 
COMUNICAÇÕES 

[IIC]       [FIC] 

VODAFONE [IIC]       [FIC] 

Unidade: milhões de euros 

Fonte: ANACOM          

Em qualquer caso, apesar desse reforço nas redes, continuaram a registar-se lacunas em 

relação à cobertura e capacidade das redes móveis, como se conclui pelos estudos de 

desempenho atrás referidos, e também pelo número crescente de reclamações remetidas 

à ANACOM sobre o assunto. Os operadores terão investido mais no desenvolvimento das 

suas redes de fibra do que nas redes móveis.  

Nos últimos anos o número de reclamações provenientes do público em geral, quer de 

particulares isoladamente, ou coletivamente com recurso a abaixo-assinados, quer de 

empresas, quer de autarquias e comunidades intermunicipais, tem aumentado 

significativamente. Só com origem nos órgãos dos poderes locais, e nos últimos dois anos, 

foram remetidas à ANACOM centenas de reclamações. Estas reclamações evidenciam um 

crescente descontentamento das populações com os níveis de cobertura e de capacidade 

das redes, decorrente de deficiências e lacunas que são identificadas por essas 

populações e entidades, mas também decorrente de níveis de exigência acrescidos 

perante a necessidade de ter acesso a serviços de banda larga ou de acesso à Internet de 

elevada capacidade, que se intensificaram com a pandemia COVID 19, com o aumento do 

teletrabalho e do ensino remoto. 
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Consciente da relevância da conectividade digital para o desenvolvimento económico das 

respetivas regiões e do país em geral, para o desenvolvimento social, para a redução das 

assimetrias regionais, para a própria recuperação económica que urge iniciar na sequência 

da pandemia associada ao COVID-19, as populações, as empresas, as instituições e os 

poderes locais têm expectativas elevadas que, em muitas situações, não estão a ser 

cumpridas.  

Não obstante os níveis de investimento efetuados, estes não privilegiam de igual forma as 

diversas zonas do país. Existem áreas que, naturalmente, decorrente das suas 

características, tendem a atrair menores níveis de investimento, mas cujo reforço de 

cobertura e de capacidade também é particularmente relevante do ponto de vista do 

interesse público, atenta a necessidade de promover o desenvolvimento económico-social 

do país e de contribuir para uma maior coesão social e do território.   

As zonas mais rurais e remotas são particularmente afetadas pelas lacunas no que respeita 

à qualidade do serviço de banda larga que é prestado, quer quanto à capacidade das redes, 

quer quanto aos níveis de cobertura, o que num contexto de pandemia, em que o 

teletrabalho e o ensino à distância se tornaram comuns, têm suscitado múltiplas 

solicitações por parte das autarquias com vista à resolução dessas situações. 

Foi neste contexto que a ANACOM, no Regulamento do Leilão decidiu, entre outras, impor 

obrigações de cobertura nas freguesias consideradas de baixa densidade, bem como nas 

freguesias que, não sendo consideradas de baixa densidade, integram municípios com 

freguesias de baixa densidade, e ainda em todas as freguesias das regiões autónomas, 

como se pode constatar pela informação constante na Figura 1. 
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Figura 1 – Obrigações de cobertura fixadas no Regulamento do Leilão  

 

 

O leilão ainda se encontra em curso, não se conhecendo as empresas que irão ficar 

sujeitas às obrigações mencionadas, embora se antecipe que irão existir prestadores que 

ficarão vinculados ao cumprimento das obrigações de cobertura nas freguesias em causa. 

Não obstante as obrigações que estão fixados no Regulamento do Leilão, importa salientar 

que, naturalmente, essas obrigações não podiam abranger todas as freguesias, ou mesmo 

todos os municípios, pelo que não foram especificadas autarquias que, não sendo 

consideradas de baixa densidade, ou integrando municípios com freguesias de baixa 
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densidade, também apresentam algumas lacunas ao nível da cobertura e capacidade das 

redes móveis. Neste contexto, entende-se que continuam a existir áreas que carecem de 

um reforço do investimento, ainda que não correspondam necessariamente a zonas mais 

remotas. Aliás, são crescentes as solicitações envolvendo reclamações sobre deficiências 

na prestação de serviços de banda larga móvel com origem em autarquias e grupos de 

indivíduos de áreas do país menos remotas. 

Atento o exposto, a ANACOM considera que a evolução tecnológica, social e económica 

do país continuará a ditar a necessidade de níveis de cobertura acrescidos, aspecto que 

ainda se tornou mais relevante com a ocorrência da pandemia. 

2.2. Mercado grossista de acesso aos serviços de comunicações móveis 

Para a prestação de serviços retalhistas móveis são necessários diversos inputs, o acesso 

e a originação, a terminação e o roaming. As transações destes inputs ocorrem nos 

mercados grossistas. Conforme já mencionado, os prestadores de serviços são 

monopolistas na prestação de serviços de terminação, razão pela qual não se considerou 

relevante uma análise detalhada das condições concorrenciais desse mercado. Os 

serviços de roaming são transacionados com entidades situadas fora do território nacional 

e, apesar do seu impacto nas condições concorrenciais nacionais, entendeu-se que a sua 

consideração não é fundamental para a análise presente.  

Os restantes serviços grossistas, o acesso e a originação de serviços móveis, são 

essencialmente fornecidos pelos prestadores de serviços verticalmente integrados às suas 

próprias operações de retalho. A prestação de serviços grossistas de acesso e originação 

móvel a operadores terceiros ocorre em número limitado, existindo atualmente dois MNO 

a prestar serviços grossistas aos três MVNO presentes no mercado português.  

De notar que se considera que a delimitação geográfica destes mercados coincide com a 

cobertura geográfica de cada rede, uma vez que não se identificam condições 

concorrências diferenciadas em função das áreas geográficas em que é efetuada a 

prestação de serviços. A presença de operações de MVNO no mercado português não 

tem, até ao momento, conseguido uma implementação significativa, tendo o melhor registo 

sido verificado em 2013 com uma quota de mercado em acessos ativos de 3,5%. A quota 

de mercado total do conjunto de MVNO é atualmente 2,1%. Considerando que o mercado 
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grossista inclui o fornecimento de serviços às operações retalhistas do MNO e tendo 

presente a reduzida expressão dos MVNO no mercado de retalho, as quotas de mercados 

nos mercados grossistas refletem a posição dos MNO nos mercados retalhistas.  

É ainda importante relevar que, apesar do Leilão objeto do Regulamento n.º 560-A/201173, 

de 19.10.2011 (de ora em diante “Leilão Multifaixa”), que teve lugar em 2011, impor aos 

atuais MNO uma obrigação que se traduz na aceitação em negociar de boa-fé acordos 

com vista ao acesso grossista nas suas redes, nas faixas de frequência dos 800 MHz 

(MEO, NOS e VODAFONE) e 900 MHz (VODAFONE), os atuais acordos de MVNO 

resultaram de negociações comerciais entre os prestadores (e portanto fora do âmbito 

daquelas obrigações) e de compromissos assumidos no âmbito da venda da NOWO e da 

ONI pela Altice à APAX France. 

2.3. Mercado de espectro 

Tendo a análise presente como objetivo enquadrar a decisão relativa aos pedidos da 

VODAFONE e da MEO de renovação dos DUF nas faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz, 

poderia equacionar-se a hipótese dela se centrar exclusivamente nas eventuais restrições 

decorrentes do desenvolvimento das redes e prestação dos serviços nestas faixas. No 

entanto, atentos os princípios da neutralidade tecnológica e de serviços, que permitem aos 

operadores utilizar o conjunto de frequências sobre as quais dispõem de direitos de 

utilização, para a prestação de diversos serviços de comunicações eletrónicas, entende-

se que não é adequado uma análise centrada unicamente nessas faixas.  

Acresce que os utilizadores finais normalmente não têm qualquer perceção sobre as 

frequências que estão a ser usadas para a prestação dos serviços telefónicos, de 

mensagens e de acesso móvel em banda larga à Internet, pelo que, também por este 

motivo, não será adequada uma análise limitada à faixa de frequências dos 900 MHz e dos 

1800 MHz.  

Deste modo, entende-se que a totalidade de espectro radioelétrico atribuído é relevante 

para a oferta de serviços de comunicações móveis, quer esta seja a oferta de serviço 

telefónico móvel, de serviço de acesso móvel à Internet, de serviços machine-to-machine 

                                                           
73 Acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1102165.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1102165
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ou ainda de serviço telefónico em local fixo (homezone), o qual também é prestado pelos 

prestadores com recurso ao espectro radioelétrico.   

Entende-se igualmente que o mercado geográfico corresponde ao território nacional na 

medida em que, na sua generalidade, os DUF são atribuídos a nível nacional. 

Atualmente existem quatro MNO que detêm DUF para a prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres. A Tabela 9 elenca as quantidades de espectro que 

os principais MNO detêm, em cada faixa de frequências, contendo também o prazo de 

validade do respetivo DUF.  

Tabela 9 - Quantidade do espectro atribuído à MEO, NOS e VODAFONE 

Frequências MEO NOS VODAFONE 

800 MHz 

2x10 MHz  
 

791 MHz - 801 MHz (DL) 
832 MHz - 842 MHz (UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 

2x10 MHz 
 

811 MHz - 821 MHz (DL) 
852 MHz - 862 MHz (UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 

2x10 MHz 
 

801 MHz - 811 MHz (DL) 
842 MHz - 852 MHz (UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 

900 MHz 

2x8 MHz 
 

950,9 MHz – 958,9 MHz (DL) 
905,9 MHz – 913,9 MHz (UL) 

 
Data de termo: 16/03/2022 

2x7,8 MHz 
 

943,1 MHz – 950,9 MHz (DL) 
898,1 MHz – 905,9 MHz (UL) 

 
Data de termo: 20/11/2027 

2x5 MHz 
 

935,1 MHz – 940,1 MHz (DL) 
890,1 MHz – 895,1 MHz (UL) 

 
Data de termo: 19/10/2021 

2x5 MHz 
 

930 MHz - 935 MHz (DL) 
885 MHz - 890 MHz (UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 

1800 MHz 

2x6 MHz 
 

1845 MHz - 1865 MHz (DL) 
1750 MHz - 1770 MHz (UL) 

 
Data de termo: 16/03/2022 

2x6 MHz 
 

1825 MHz - 1845 MHz (DL) 
1730 MHz - 1750 MHz (UL) 

 
Data de termo: 20/11/2027 

2x6 MHz 
 

1805 MHz - 1825 MHz (DL) 
1710 MHz - 1730 MHz (UL) 

 
Data de termo: 19/10/2021 

2x14 MHz 
 
1845 MHz - 1865 MHz (DL) 
1750 MHz - 1770 MHz (UL) 
 
Data de termo: 09/03/2027 

2x14 MHz 
 

1825 MHz - 1845 MHz (DL) 
1730 MHz - 1750 MHz (UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 

2x14 MHz 
 

1805 MHz - 1825 MHz (DL) 
1710 MHz - 1730 MHz (UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 
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Frequências MEO NOS VODAFONE 

2100 MHz 

2x20 MHz 
 
2149,9 MHz – 2169,7 MHz (DL) 
1959,9 MHz – 1979,7 MHz (UL) 

 
Data de termo: 21/04/2033 

2x15 MHz 
 

2130,1 MHz – 2144,9 MHz (DL) 
1940,1 MHz – 1954,9 MHz (UL) 

 
Data de termo: 04/06/2033 

2x20 MHz 
 

2110,3 MHz – 2130,1 MHz (DL) 
1920,3 MHz – 1940,1 MHz (UL) 

 
Data de termo: 05/05/2033 

2,6 GHz 

2x20 MHz 
 

2670 MHz - 2690 MHz (DL) 
2550 MHz - 2570 MHz (UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 

2x20 MHz 
 

2650 MHz - 2670 MHz (DL) 
2530 MHz - 2550 MHz (UL) 

 
Data de termoo: 09/03/2027 
  
  

2x20 MHz 
 

2630 MHz - 2650 MHz (DL) 
2510 MHz - 2530 MHz (UL) 

 
Data de termoo: 09/03/2027 

25 MHz 
 
2570 MHz - 2595 MHz (DL e UL) 

 
Data de termo: 09/03/2027 

DL – Downlink; UL – Uplink 

Para além dos 3 operadores principais, existe um quarto operador, a Dense Air Portugal, 

Unipessoal, Lda., que também detém DUF para a prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres acessíveis ao público em diversas zonas do território nacional, com 

exceção da Região Autónoma da Madeira. Este operador pretende essencialmente 

constituir-se como um operador grossista 

A Dense Air detém DUF apenas a nível regional, na faixa dos 3400-3500 MHz (nas zonas 

geográficas 1 e 2) e na faixa dos 3400-3455 MHz (nas zonas geográficas 3, 4, 5, 6, 7 e 

8)74, num total de 100 MHz nas zonas 1 e 2 e 55 MHz nas restantes zonas. 

Os três MNO principais detêm quantidades próximas de espectro (ver Gráfico 42). A 

VODAFONE é, neste momento, o operador que detém maior quantidade de espectro, 

seguida da MEO e NOS. 

Até 2009, a quantidade de espectro sobre o qual os operadores móveis detinham direitos 

de utilização era idêntico – a única diferença consistia em a NOS (então Optimus) deter 

menos um canal de 200 kHz na faixa dos 900MHz. Em 2009, a ANACOM, por deliberação 

de 4 de fevereiro de 200975 revogou, na sequência da renúncia apresentada pela NOS 

                                                           
74 Zona 1 – Lisboa, Leiria, Santarém e zonas de Setúbal; Zona 2 – Porto Braga e Viana do Castelo; Zona 3 – 
Coimbra e Aveiro, Zona 4- Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda; Zona 5 – Castelo Branco e Portalegre; Zona 
6 – Évora, Beja e zonas de Setúbal; Zona 7 – Faro; Zona 8 – R.A.A. e Zona 9 – R.A.M. 
75Acessível em  https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=839081. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=839081
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(então Optimus), o respetivo direito de utilização do bloco de 5 MHz de frequências UMTS 

TDD, correspondente às frequências 1900-1905 MHz, que lhe foram consignadas para a 

exploração do sistema UMTS.  

Na sequência do Leilão Multifaixa os três MNO adquiriam espectro. A VODAFONE 

adquiriu, em relação aos restantes MNO, mais 2x5 MHz na faixa dos 900 MHz, e mais 25 

MHz na faixa dos 2,6 GHz TDD.  

Em 2012, a NOS (então Optimus) solicitou a devolução de um bloco de 2x5MHz na faixa 

dos 2,1GHz FDD (espectro que tinha sido atribuído antes da realização do Leilão 

Multifaixa) e, em 2012, a MEO e a VODAFONE devolveram os 5 MHz que detinham na 

faixa dos 2,1 GHz TDD (espectro atribuído anteriormente ao Leilão Multifaixa). Em 2016, a 

VODAFONE devolveu 2x3 MHz (dos 2x8 MHz atribuídos em 1991), ficando com 2x10 MHz 

de espectro na faixa de frequências nos 900 MHz. A devolução decorreu do facto de a 

VODAFONE ter ultrapassado o limite estabelecido no Regulamento do Leilão Multifaixa no 

que se refere à detenção de 2x20 MHz para o conjunto das faixas de frequências dos 

800 MHz e dos 900 MHz76. 

Nota-se que está em curso um leilão para a atribuição de direitos de utilização de 

frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz 

(Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro) que pode introduzir alterações no 

número de entidades presentes no mercado e na quantidade de espectro consignado. Nos 

termos deste Regulamento foi reservado espectro para novos entrantes, nas faixas dos 

900 MHz e dos 1800 MHz.  

Adicionalmente, após a atribuição dos DUF que vierem a ser adquiridos no âmbito do Leilão 

5G e outras faixas relevantes, será atribuído à NOS 2x200 kHz na faixa dos 900 MHz77.  

                                                           
76 Por decisão de 11.022016, a ANACOM aprovou a alteração, com efeitos a 24 de dezembro de 2015, do título 
dos direitos de utilização de frequências para serviços de comunicações eletrónicas terrestres ICP-ANACOM 
N.º 03/2012 atribuído à VODAFONE (mais informação disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1378983). 
77 Deliberação da ANACOM de 22 de outubro de 2019 acessível em:  
https://www.anacom.pt/streaming/dec23122019_+900_2100.pdf?contentId=1498338&field=ATTACHED_FILE  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1378983
https://www.anacom.pt/streaming/dec23122019_+900_2100.pdf?contentId=1498338&field=ATTACHED_FILE
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Gráfico 42 - Percentagem de espectro detido por operador 

 
Fonte: ANACOM 

 

 

2.4. Conclusão 

A renovação dos DUF da VODAFONE e da MEO, e os termos em que a mesma se 

concretize, são passíveis de produzir efeitos nos mercados retalhistas de comunicações 

móveis e nos mercados grossistas.  

Estes mercados são caracterizados pela existência de barreiras à entrada e à expansão 

significativas, que têm natureza diversa. Algumas destas barreiras são estruturais, e são 

determinadas pelo contexto específico associado às condições de produção dos serviços 

relevantes. Estas barreiras tendem a limitar naturalmente o número de prestadores 

presentes nestes mercados. Outras barreiras são estratégicas e resultam das condutas 

dos operadores presentes no mercado.  

No mercado nacional, existem três prestadores com rede própria e três que suportam as 

suas operações nas redes de terceiros. A estrutura de mercado dos prestadores presentes 

é fortemente concentrada, apresentando os três prestadores com rede própria uma quota 

de mercado agregada próxima dos 100%, e relativamente estável ao longo dos últimos 
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anos. Para além das redes para a prestação do serviço móvel, estes prestadores também 

dispõem de redes fixas próprias com cobertura nacional significativa.  

Adicionalmente, verifica-se que os consumidores deste mercado apresentam fortes 

restrições à sua mobilidade, sendo relativamente infrequente a mudança de operador. Num 

contexto onde existe uma limitação natural do número de prestadores, associada a uma 

mobilidade reduzida dos consumidores, os prestadores com rede própria presentes no 

mercado têm tido atuações que potenciam as barreiras à entrada no mercado.  

Por um lado, mostram uma reduzida apetência a permitir o acesso às suas redes a 

operadores móveis virtuais, tendo Portugal um número de operadores com esta natureza 

particularmente baixo no contexto europeu. Adicionalmente, verifica-se que a abordagem 

comercial destes operadores tende a focar-se em nichos limitados, apresentando uma 

capacidade concorrencial relativamente reduzida face ao negócio retalhista dos 

operadores com rede própria.  

Por outro lado, têm incentivado a que os consumidores subscrevam serviços 

comercializados em pacotes convergentes, com períodos de fidelização associados 

relativamente longos. Prestadores alternativos tendem a encontrar, neste contexto, 

dificuldade adicional em competir, dado que necessitam de acesso a inputs, como o acesso 

a espectro ou, em alternativa o acesso a redes móveis, e o acesso a conteúdos televisivos, 

de que poderão não dispor, ou que disporão em condições menos favoráveis do que as 

dos prestadores com rede própria. Por outro lado, encontram uma parte significativa dos 

consumidores fidelizados a um dos três prestadores de rede própria, o que limitará a sua 

capacidade de adquirir quota de mercado rapidamente.  

Com um reduzido grau de contestabilidade ao mercado, os prestadores instalados, com 

rede própria, têm optado por estratégias comerciais muito semelhantes entre si. Em 

particular, quer os preços, quer as características das ofertas lançadas, apresentam 

diferenças pouco significativas. Tal tenderá a reduzir, ainda mais, o grau de mudança de 

prestador por parte dos consumidores, e tenderá a favorecer um equilíbrio relativamente 

estável com um grau de concorrência relativamente limitado. Em paralelo a este fenómeno, 

e consistente com ele, tem-se assistido a uma relativa convergência nas quotas de 

mercado entre os três MNO, que parecem cada vez mais semelhantes, e uma estabilização 

da quota de mercado combinada destes operadores. Também existe uma diferenciação 
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relativamente limitada no grau de cobertura nas zonas predominantemente urbanas, as 

mais atraentes a nível comercial. 

Em consonância com o descrito, há diversas condições relevantes do mercado que 

comparam mal com os outros mercados europeus. Os preços retalhistas e as margens de 

rendibilidade são elevados. Simultaneamente, e consistente com a existência de preços 

elevados, a quantidade de minutos e de dados utilizados pelos consumidores nacionais 

tende a ser significativamente mais reduzida do que a experiência europeia. As 

reclamações apresentadas pelos consumidores deste mercado são elevadas, mesmo 

quando comparado com outros sectores em Portugal. A nível de cobertura do serviço, 

verifica-se a existência de diversas zonas, sobretudo, mas não exclusivamente, de zonas 

rurais e remotas, sem uma cobertura apropriada, verificando-se um volume elevado de 

reclamações apresentadas ao regulador por parte de freguesias e municípios. A 

diferenciação de cobertura entre operadores é acentuada nas zonas predominantemente 

rurais. Os níveis de investimento têm sido também relativamente baixos quando 

comparados com outros países europeus. 

Sem prejuízo do exposto, os operadores têm adotado em geral as novas tecnologias com 

algum pioneirismo e investido em tecnologias inovadoras. Alguns indicadores de qualidade 

de serviço, de acordo com os estudos efetuados pela ANACOM, são satisfatórios e 

correspondem nos casos em apreço, em geral, às exigências dos consumidores, 

naturalmente quando estes têm cobertura apropriada e podem usufruir do serviço. Outros 

estudos, no entanto, evidenciam carências relevantes a esse nível, em particular nas áreas 

predominantemente rurais. As taxas de penetração do serviço também se mantêm entre 

os países europeus com melhores indicadores, mas não no que respeita à banda larga 

móvel, que está significativamente mais baixa do que a existente nesses países. 

Tendo as preocupações com o nível de concorrência e contestabilidade do mercado sido 

contempladas no âmbito do Regulamento do Leilão 5G e outras faixas relevantes, as 

preocupações com os défices de desempenho e de cobertura de rede que ainda subsistem 

não podem deixar de ser acolhidas no âmbito da presente renovação de DUF.  
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3. Apreciação dos pedidos de renovação  

Verificando-se que os pedidos de renovação dos DUF foram apresentados pela 

VODAFONE e pela MEO com a antecedência legalmente estabelecida, avalia-se, de 

seguida, se os mesmos podem ser deferidos e, neste caso, pondera-se a adequabilidade 

e proporcionalidade das condições específicas associadas aos mesmos. 

Na análise desses pedidos, a ANACOM apreciou quatro abordagens alternativas: 

1. Uma primeira abordagem corresponde à não renovação dos DUF, recorrendo-se a 

um novo procedimento de seleção – designadamente um leilão – para proceder à 

disponibilização ao mercado do espectro em causa; 

2. Uma segunda abordagem corresponde à renovação parcial dos DUF, com uma 

quantidade de espectro inferior à atualmente contemplada nos DUF e uma 

disponibilização do restante espectro ao mercado através de um procedimento de 

seleção concorrencial; 

3. Uma terceira abordagem corresponde à renovação dos DUF, nas mesmas 

condições nele especificadas, incluindo o prazo; 

4. Uma quarta abordagem corresponde à renovação dos DUF, com a imposição de 

condições distintas das existentes, incluindo com um prazo distinto. 

Apresenta-se seguidamente uma análise de cada uma destas abordagens alternativas, 

analisando em conjunto as alternativas 3 e 4, e das suas eventuais implicações para os 

níveis de concorrência e para os investimentos existentes e futuros, por referência à análise 

previamente realizada, tendo em conta os objetivos de regulação que cabe à ANACOM 

prosseguir no quadro da legislação em vigor, assim como os enunciados no CECE para a 

renovação de DUF, nomeadamente, os de assegurar a utilização efetiva e eficiente do 

espectro, promover a concorrência nos mercados retalhistas, incentivar o investimento e a 

inovação e de evitar perturbações graves na prestação dos serviços. 

A ANACOM, enquanto entidade administrativa independente, encontra-se sujeita, na sua 

atividade, ao princípio da proporcionalidade, com o recorte estabelecido no Código do 

Procedimento Administrativo, devendo adotar os comportamentos adequados aos fins 
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prosseguidos e as suas decisões que colidam com direitos subjetivos ou interesses 

legalmente protegidos dos particulares só podem afetar essas posições na medida do 

necessário e em termos proporcionais aos objetivos a realizar 

3.1. Não renovação e disponibilização do espectro por mecanismo de mercado 

Esta abordagem envolve análise da possibilidade de não renovação dos DUF e, 

consequentemente, a promoção de um procedimento de disponibilização ao mercado das 

faixas de frequências que estão em causa. A nova atribuição de DUF podia ser 

determinada pelo Regulador, através de procedimentos de seleção. 

Esta nova atribuição poderia permitir que outras entidades procurassem obter esse 

espectro, daí podendo resultar benefícios para consumidores e demais utilizadores, 

derivados de uma eficiência e concorrência acrescidas. Poderia ser uma forma de procurar 

solucionar os défices de concorrência identificados na análise apresentada no capítulo 

anterior.  

Atenta a análise realizada, a ANACOM entendeu que esta opção não é adequada pelos 

motivos que seguidamente se explanam quanto à situação em que os operadores seriam 

colocados, atendendo a um conjunto de circunstâncias que se verifica atualmente, bem 

como considerando o período de tempo que seria necessário para se prepararem para a 

sua adoção e, consequentemente, também quanto ao impacto que essa solução teria nos 

utilizadores e consumidores. 

Uma eventual nova atribuição de DUF feita pelo Regulador, num processo de beauty 

contest, seria complexa e sujeita a significativo risco de erro regulatório. Em particular, a 

complexidade, e o consequente risco regulatório, resultam do facto de o Regulador dispor 

de um conjunto necessariamente limitado de informação sobre variáveis importantes para 

a avaliação sobre que espectro atribuir, e a quem o atribuir. A título de exemplo, o 

Regulador tem informação incompleta e assimétrica sobre as tecnologias disponíveis e as 

suas evoluções futuras, a procura presente e futura dos serviços por parte dos utilizadores 

finais, bem como sobre o modo como os prestadores presentes no mercado, e aqueles 

que poderiam nele entrar, utilizam o espectro ou poderiam utilizar o espectro no futuro.  

As empresas do sector, ao invés, tenderão a dispor de informação mais adequada e 

completa sobre as variáveis relevantes para determinar a correta afetação do espectro. 
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Assim, mecanismos concorrenciais para a atribuição do espectro são menos sujeitos a 

risco regulatório, dado que permitem que o resultado seja determinado por um processo 

descentralizado e baseado no mercado, e, em concreto, que tem em conta a apetência 

revelada por cada empresa do sector pela aquisição do espectro. Assumindo a existência 

de mercados concorrenciais a jusante, a apetência, ou disponibilidade a pagar, pelo 

espectro, tende a ser determinada pela capacidade de utilizar o espectro para gerar maior 

valor para os utilizadores finais e/ou de produzir os seus serviços de modo mais eficiente. 

Atento o exposto, o leilão, é, reconhecidamente, um método transparente que promove a 

eficiência no processo de atribuição do espectro. Assegurado o desenho de leilão 

apropriado, este mecanismo é apto a promover dois tipos de eficiência: por um lado, 

tenderá a disponibilizar o espectro aos operadores que estarão melhor habilitados para 

transformar o seu uso na produção de melhores serviços e aos preços mais competitivos 

(eficiência estática); por outro lado, poderá permitir a entrada eficiente de novos operadores 

no mercado (eficiência dinâmica).  

Dentro do âmbito da eficiência dinâmica, releva-se também a possibilidade de potenciar o 

surgimento de novas operações, eventualmente de cariz distinto das existentes, 

aumentando a concorrência. Neste contexto, é relevante salientar as medidas já adotadas 

por esta Autoridade no âmbito do Regulamento do Leilão 5G e outras faixas relevantes. 

Essas medidas criam condições de promoção de níveis de contestabilidade, permitindo a 

entrada de novas entidades que pretendam desenvolver um negócio e disponibilizar ofertas 

diferenciadas. 

O leilão tem sido o método utilizado pela grande maioria dos Estados-Membros da União 

Europeia, nos últimos anos, para a atribuição primária de espectro. Foi também escolhido 

pela ANACOM nas recentes atribuições de espectro.  

No entanto, mesmo um mecanismo apto como o leilão, no caso concreto, a sua 

implementação estaria sujeita a dificuldades difíceis de superar.  

Em particular, a nova atribuição de DUF, com uma quantidade reduzida de espectro detida 

por um operador concreto (e que manifestou interesse na sua renovação) podia pôr em 

causa um adequado aproveitamento das vantagens teóricas de disponibilização do 

espectro a outras empresas, ao ponto de poder inviabilizar a sua adoção. Com efeito, a 
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tarefa de encontrar um desenho ótimo para um leilão deste tipo apresentaria desafios 

relevantes, nomeadamente pelos incentivos à adoção de estratégias anti-competitivas por 

parte dos prestadores concorrentes desse operador.  

A concretização deste tipo de estratégias podia resultar em distorções relevantes no 

mercado, contribuindo para reduzir os níveis de concorrência existentes e criando, 

simultaneamente, ineficiências na utilização do espectro. 

Ora, há razões para considerar que, no caso presente, os efeitos aludidos poderiam 

concretizar-se com suficiente probabilidade.  

Em particular, há evidência de que, neste momento concreto, a não renovação deste 

espectro específico, detido pela VODAFONE e pela MEO, seria passível de colocar estas 

empresas numa posição concorrencial significativamente mais frágil.  

Em primeiro lugar, porque a não renovação dos DUF pode pôr em causa a continuidade 

da prestação dos atuais serviços aos clientes da VODAFONE e da MEO, causando 

perturbações graves e ineficiências, com todas as consequências subjacentes. A utilização 

do espectro dos 900 MHz e dos 1800 MHz tem um impacto significativo no 

desenvolvimento das redes da VODAFONE e da MEO e, consequentemente nos 

investimentos existentes e futuros.  

No caso particular das faixas dos 900 MHz e 1800 MHz, é relevante salientar que, por 

motivos históricos, estas são as que permitem a prestação de serviços de voz através de 

redes GSM. No entanto, a quantidade de espectro detida pela VODAFONE e pela MEO 

nas faixas em causa aumentou ao longo do tempo, o que, tendo em consideração a 

aplicação do princípio da neutralidade tecnológica, pode levar a diferentes abordagens no 

planeamento das redes dos operadores. 

Embora existam alternativas ao serviço de voz prestado sobre GSM, como é o caso do 

serviço VoLTE (Voice over LTE), antecipa-se que as empresas não poderiam deixar de 

alterar o planeamento das redes, efetuando investimentos que poderiam ser relevantes 

para continuar a garantir a prestação do serviço de voz sobre GSM, uma vez que muitos 

clientes não disporão de equipamentos que permitem o VoLTE. Neste contexto, a não 

renovação destas faixas implicaria perturbações graves no serviço disponibilizado aos seus 



 

VERSÃO PÚBLICA  87 

 

clientes. Estima-se que cerca de 20%78 dos clientes móveis apenas disponham de 

equipamentos GSM, correndo assim o risco de ficar privados dos serviços de voz, incluindo 

acesso ao 112, num eventual cenário de não renovação dos DUF. 

Em segundo lugar, a não renovação dos DUF para o espectro na faixa dos 1800 MHz, não 

mantendo os operadores, assim, a totalidade do espectro nessa faixa (2x20 MHz), não 

permitiria que estes potenciassem a implementação de redes LTE (já que, quanto maior 

for a largura de banda disponível, maiores são as velocidades passíveis de serem 

disponibilizadas), que podem beneficiar no máximo de uma largura de banda de 20 MHz. 

Não estaria, portanto, a ser concretizado o objetivo de gestão efetiva e eficiente do 

espectro. 

Em terceiro lugar, acresce que a VODAFONE e a MEO têm obrigações de cobertura e de 

prestação de serviços aos seus clientes, pelo que a não renovação dos DUF poderia 

eventualmente prejudicar o seu cumprimento, bem como os investimentos futuros 

necessários para satisfazer as suas obrigações.  

Em quarto lugar, a não renovação dos DUF, no caso da VODAFONE, também poderia 

impactar desfavoravelmente no interesse de potenciais interessados em obter o acesso à 

rede para operações móveis virtuais, no contexto das obrigações decorrentes do Leilão 

Multifaixa. 

Em quinto lugar, as empresas poderiam adotar estratégias de mitigação, de natureza 

comercial e de planeamento de rede, que lhes permitissem reduzir a vulnerabilidade e a 

dependência associadas à utilização do espectro em causa. No entanto, para tal poderia 

ser necessário um tempo alargado que permitisse aos operadores gizar as referidas 

estratégias e concretizar os investimentos necessários para ultrapassar os vários 

condicionalismos existentes. Salienta-se que o CECE prevê, no n.º 1 do seu artigo 50.º, 

que uma decisão sobre a necessidade de renovação de DUF deve ser avaliada num 

espaço de tempo adequado. 

                                                           
78 No final de 2018, a taxa de penetração de smartphones no mercado residencial era de 80%, pelo que se 
estima que em 2021 exista ainda uma percentagem não negligenciável de utilizadores sem equipamentos de 
acesso ao LTE. Dados ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest ao 4.º trimestre de 2018, 
publicado no relatório da Situação das Comunicações 2018.  
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Ora a vulnerabilidade das empresas em causa, relativamente ao espectro que está a ser 

considerado, poderia efetivamente ser explorada estrategicamente pelos seus 

concorrentes num mecanismo como o leilão. 

Esta conclusão poderia ser distinta caso fosse possível levar a cabo um leilão com uma 

quantidade de espectro elevada, que incluísse não só o espectro em causa como, por 

exemplo, espectro detido por outros operadores e espectro adicional ainda não 

disponibilizado por, pelo menos, três razões: em primeiro lugar, nessas circunstâncias a 

VODAFONE e a MEO teriam efetivas possibilidades de obtenção de espectro considerado 

substituto do espectro em causa, o que reduziria a sua vulnerabilidade e, como tal, o 

incentivo para que os restantes operadores explorassem essa vulnerabilidade; em segundo 

lugar, o custo associado a uma estratégia de açambarcamento de espectro por parte de 

um ou mais operadores interessados em reduzir o grau de concorrência no mercado seria 

necessariamente mais elevado, dada a maior quantidade de espectro disponível (para 

além de que, com mais espectro disponibilizado, se tornaria também mais fácil ao regulador 

impor limites individuais à aquisição de espectro que impedissem o referido 

açambarcamento); em terceiro lugar, se vários operadores tivessem espectro próprio a ser 

disponibilizado no mercado, a capacidade de explorar a vulnerabilidade de um concorrente 

poderia ser limitada pelo potencial de retaliação por parte dos restantes operadores.  

Por outro lado, sendo o risco de uma abordagem deste tipo significativo, não é claro que 

benefício poderia decorrer da disponibilização do espectro objeto dos pedidos de 

renovação em leilão, nem que, a existir, esse benefício fosse materialmente relevante. Em 

particular, nota-se que se encontra a decorrer o Leilão dos 700 MHz e outras faixas 

relevantes, que tem regras específicas, que o Regulador entende como adequadas e 

suficientes no momento presente, e que criam condições que propiciam novas entradas no 

mercado e favorecem a emergência de uma estrutura de mercado mais concorrencial. 

Poderá, assim, ser limitada a capacidade de a disponibilização deste espectro concreto (o 

que é objeto dos pedidos de renovação) num outro procedimento de leilão poder ter um 

impacto positivo concreto, que vá para além dos impactos esperados pelo Leilão em curso. 

Sendo objetivo da ANACOM promover a concorrência no mercado e incrementar os níveis 

de investimento no mesmo, é importante que as suas decisões não ponham em causa o 

investimento existente e planeado, sem que seja claro que daí se gerariam ganhos 

prováveis e materiais.  
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A consideração de uma opção pela não renovação teria sempre de ser ponderada face à 

sua proporcionalidade, designadamente atenta a necessidade de ser equacionada com 

uma antecedência suficiente para colmatar eventuais efeitos negativos que pudesse gerar, 

bem como os seus efeitos, não apenas no mercado, mas nas empresas atualmente 

detentoras de DUF e nos consumidores e utilizadores em geral.  

Como se desenvolverá nas secções seguintes, outras opções podem ser adotadas, sem 

que provoquem os danos que a opção de não renovação poderia provocar e sem que, nas 

circunstâncias atuais, lesem os interesses quer dos operadores em causa, quer dos 

utilizadores e consumidores.  

Em conclusão, a não renovação destes DUF traduzir-se-ia numa medida não proporcional, 

suscetível de (i) causar graves perturbações na prestação de serviços aos clientes finais, 

(ii) prejudicar os investimentos existentes e futuros dos operadores, (iii) prejudicar o 

cumprimento das obrigações de cobertura e de acesso que impendem sobre os operadores 

e (iv) não garantir a previsibilidade regulatória. Assim, uma eventual opção pela realização 

de um novo procedimento para a “reatribuição” do espectro objeto dos DUF parece, pois, 

evidenciar limitações significativas no presente contexto. 

3.2. Renovação parcial (Mecanismo híbrido) 

Nesta abordagem analisa-se a possibilidade de renovação parcial dos DUF, com incidência 

apenas em algumas faixas – as que sejam consideradas como “o mínimo” para assegurar 

a continuidade da prestação de serviços, sem que os clientes das empresas sejam 

afetados de forma significativa – e a nova atribuição de DUF relativa às restantes faixas 

através de um mecanismo de mercado.  

Em tese poderá ser argumentado que esta abordagem reúne as vantagens da renovação 

(envolvendo a estabilidade dos investimentos existentes e futuros, e a continuidade da 

prestação do serviço) e das novas atribuições por procedimentos de seleção (promovendo 

a eficiência estática e dinâmica). No entanto, a eficácia de uma abordagem deste género 

está dependente da quantidade de espectro disponível para nova atribuição.  

A não renovação dos DUF em relação a parte do espectro teria implicações na capacidade 

e qualidade da rede GSM da VODAFONE e da MEO, com as consequências associadas 

para os serviços de voz e os investimentos existentes. A não renovação de parte do 
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espectro atualmente incluído nos DUF, implicaria também, para as empresas, 

investimentos de readaptação das suas redes, por forma a minimizar o impacto nos seus 

clientes.  

Por outro lado, tendo a VODAFONE e a MEO adquirido, em 2012, 2x14 MHz de espectro 

na faixa de frequências dos 1800 MHz (ficando, assim, cada uma com 2x20 MHz), a 

utilização da totalidade desse espectro pode potenciar a implementação de redes LTE, que 

podem beneficiar, no máximo, de uma largura de banda de 20 MHz. Não renovar, na 

totalidade, os DUF relativos aos 2x6 MHz da VODAFONE e da MEO, criaria ineficiências 

na utilização da tecnologia LTE tendo em consideração as larguras de banda possíveis de 

implementar. Esta não renovação seria contrária ao objetivo de uma gestão efetiva e 

eficiente do espectro. Por outro lado, a colocação de parte do espectro da faixa dos 

1800 MHz no mercado, teria a vantagem de potenciar a sua aquisição por uma outra 

entidade, potencialmente mais eficiente. Contudo, a este respeito é relevante o referido na 

secção anterior sobre este potencial benefício, que também é aplicável nesta opção. 

Atento o princípio da neutralidade tecnológica, os DUF que seriam renovados poderiam 

suportar a prestação de serviços diversos estando, no entanto, historicamente, ligados à 

prestação de serviços fornecidos pela rede GSM (pelo menos até 2010, data em que se 

efetuou o refarming e se permitiu também a utilização do UMTS na faixa dos 900 MHz e 

1800 MHz). Neste contexto, no caso da faixa dos 900 MHz, a prestação de serviços com 

menos de 5 MHz iria, muito provavelmente, condicionar o operador, e dada a quantidade 

reduzida de espectro, poderia não ter utilidade significativa para outra empresa. Na faixa 

dos 1800 MHz é necessário ter presente que a quantidade total que os prestadores detêm 

desse espectro (2x20 MHz cada) maximiza a tecnologia LTE, pelo que não renovar os DUF 

relativos à totalidade dessa faixa influenciaria negativamente a velocidade máxima de 

Internet a disponibilizar pelo operador nesta faixa de frequências. 

A opção pelo mecanismo híbrido de renovação deste espectro teria, assim, fortes 

desvantagens, incluindo não permitir a continuidade dos investimentos existentes e futuros, 

prejudicar a gestão eficiente das redes dos operadores, e pôr em risco a continuidade dos 

serviços prestados aos consumidores e utilizadores em geral, clientes da VODAFONE e 

da MEO. Neste contexto, esta abordagem também não respeita o princípio da 

proporcionalidade.  
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3.3. Renovação dos DUF  

A renovação dos DUF em causa promove a estabilidade das operações e permite a 

continuidade dos investimentos existentes e previstos pelos seus titulares. No caso 

concreto, e como já analisado, os ganhos decorrentes da reafectação, total ou parcial, do 

espectro da VODAFONE e da MEO, não são suficientes para concluir que a perturbação 

no serviço e nos investimentos existentes e planeados se justificassem.  

Importa também referir que, no passado, a ANACOM tem, tendencialmente, deferido a 

maioria dos pedidos de renovação de DUF. Foi adotada uma única decisão79 em sentido 

distinto, por estar em causa uma faixa de frequência considerada prioritária para a 

implementação de serviços e aplicações compatíveis com 5G. 

Por estes motivos, entende-se que deverá ser seguida esta opção – a da renovação dos 

DUF. A renovação dos DUF pode ocorrer, de acordo com o artigo 33.º da LCE, nas mesmas 

condições nele especificadas, incluindo o prazo de validade, ou com a imposição de 

condições distintas.  

A ANACOM considera não ser proporcional, atentos os objetivos de promover a 

concorrência, incentivar o investimento e beneficiar os utilizadores finais, manter o prazo 

de validade em 15 anos, pelas razões que se desenvolvem em seguida. 

Por outro lado, a ANACOM entende que a renovação dos DUF deve ser acompanhada 

pela imposição de novas obrigações, tendo em conta a necessidade de adaptá-lo aos 

desenvolvimentos tecnológicos entretanto ocorridos e às necessidades dos consumidores 

e demais utilizadores. De facto, sendo o espectro um recurso público escasso, com um 

valor económico significativo, deve existir a preocupação de garantir que esse valor 

económico é usufruído pelo máximo número possível de consumidores e utilizadores, 

independentemente da sua localização geográfica ou condição socioeconómica. A 

imposição de obrigações, em particular as obrigações de cobertura, cumpre esse objetivo 

ao promover o investimento em zonas de eventual menor rentabilidade, que não são 

privilegiadas pelas estratégias comerciais dos operadores, bem como o reforço da 

                                                           
79 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498286.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1498286
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cobertura e da capacidade da rede em áreas onde existirão algumas carências/défices, 

assegurando benefícios para a população em geral. 

A ANACOM entende que esta decisão cumpre os objetivos referidos, sendo a que melhor 

serve o interesse público subjacente à atribuição dos DUF. Com efeito, evita eventuais 

distorções da concorrência, que seriam causadas pela sua não renovação. Permite a 

continuidade dos investimentos das empresas, tendo em consideração o histórico de 

investimentos efetuados e já planeados para o futuro. Neste contexto, reafirma-se que o 

entendimento da ANACOM de que a melhor forma de continuar a promover o investimento 

e a inovação é através do aumento da concorrência no mercado, o que está neste momento 

a ser concretizado através de condições apropriadas no Regulamento do Leilão 5G e 

outras faixas relevantes, em que foi reservado espectro, nas faixas dos 900 MHz e dos 

1800 MHz, destinado a novos entrantes. Por último, esta decisão permite defender os 

interesses dos utilizadores, ao proporcionar a continuidade dos serviços e ausência de 

perturbações graves, pelo que se considera que respeita o princípio da proporcionalidade.   

3.3.1. Prazo 

A existência de três DUF nas mesmas faixas de frequências e com um acervo semelhante 

de direitos e obrigações, mas com termo de validade diferentes, justifica-se essencialmente 

por razões históricas, reflexo, nomeadamente, das datas em que foram emitidos os 

respetivos títulos. 

Os três MNO, MEO, NOS e VODAFONE, apresentam características semelhantes no que 

diz respeito às tecnologias que utilizam, aos serviços que prestam e ao posicionamento no 

mercado, sendo, portanto, concorrentes diretos. A renovação dos respetivos DUF em 

momentos diferentes e com prazos de validade diferenciados apresenta várias 

desvantagens. 

Em primeiro lugar, releva-se a desvantagem de levar à adoção de abordagens 

relativamente parcelares, no momento do termo dos DUF individuais, ao invés de permitir 

abordagens mais globais que tenham em conta o mercado como um todo. Uma abordagem 

mais global poderá ser mais eficaz e permitir um maior alcance no cumprimento dos 

objetivos de interesse público que devem ser prosseguidos pela ANACOM. Por exemplo, 

assumindo a renovação simultânea dos DUF, poderão ser impostas obrigações mais 
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consistentes e exigentes, com menor risco de criar uma distorção da concorrência no 

mercado.  

Em segundo lugar, a avaliação feita no momento em que terminem os DUF 

simultaneamente de vários prestadores presentes no mercado permite mitigar as 

desvantagens relacionadas com o comportamento das empresas descritas na secção 3.1, 

o que, por seu turno, poderá permitir a nova atribuição de uma parte ou da totalidade do 

DUF, possibilitando o aumento da contestabilidade e proporcionando o incremento do nível 

de concorrência efetiva, favorecendo, igualmente, condições adequadas para que o 

investimento corrente e planeado não só não seja prejudicado, como seja incrementado e 

orientado de modo mais eficiente.  

Neste contexto, a ANACOM equacionou fazer coincidir o termo do prazo de vigência de 

todos os DUF, no sentido de permitir a adoção de uma decisão que considere a globalidade 

do mercado e que permita uma abordagem global, ao mesmo tempo que potencia a 

entrada de eventuais novos concorrentes.  

Assinale-se, neste contexto, que o CECE, ainda não transposto para ordem jurídica interna, 

não estabelece um prazo, mínimo ou máximo, pelo qual os DUF devem ser renovados, 

sem prejuízo da salvaguarda da necessária previsibilidade regulatória para os respetivos 

titulares. Prevê, outrossim, que os Estados-Membros possam ajustar a duração dos direitos 

de utilização, a fim de assegurar a caducidade simultânea de direitos numa ou em várias 

faixas. 

Refira-se, a este propósito, que o ajustamento dos prazos com vista à caducidade 

simultânea dos DUF é uma prática seguida em diversos países europeus80. Em 2005, o 

regulador alemão BNetzA, estabeleceu a possibilidade de três operadores GSM 

prolongarem os seus direitos de utilização até ao termo do direito do quarto operador. Esta 

foi igualmente a opção seguida na Bélgica, quando, em 2010, decidiu alinhar o término das 

licenças 2G com o término das licenças 3G e não as renovar após o fim do período de 

validade inicial das autorizações 3G (2021). Na Eslovénia, em 2013, a licença na faixa dos 

900 MHz de dois operadores foi prolongada três anos para alinhar com a data de termo 

                                                           
80 Fonte: Cullen international, Licence extension and renewal policy, outubro 2020. 
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doutra licença. Na Hungria existiu um acordo entre o regulador e três operadores móveis 

para prolongar as licenças, que terminavam em setembro de 2013, outubro de 2014 e maio 

de 2016, até abril de 2022. Em Itália, foi determinada pelo regulador a possibilidade de 

todos os operadores móveis estenderem as suas licenças até 31.12.2029. 

Não sendo possível, atendendo a que, no quadro da LCE, os DUF não podem ser 

renovados por um prazo inferior a 10 anos, fazer convergir a data de termo de validade dos 

DUF da VODAFONE e da MEO com o termo do prazo de vigência do DUF da NOS, que 

termina em novembro de 2027 (que teria também a vantagem de ser o mesmo ano em que 

terminam os DUF referentes ao Leilão Multifaixa, de 2011), considera-se que o segundo 

ótimo será o de fazer coincidir o prazo de validade do DUF da VODAFONE e da MEO com 

o dos DUF associados à faixa de frequências dos 2100 MHz, ou seja, no ano de 2033. 

Adicionalmente, no contexto da eventual renovação do DUF da NOS e do espectro do 

Leilão Multifaixa, a ANACOM terá também a opção de equacionar, à luz do enquadramento 

legal que então estará em vigor, proceder a uma renovação por um período de tempo que 

tenha em conta o termo do DUF da VODAFONE e da MEO.  

Atento o exposto, a ANACOM entende que os DUF de que a VODAFONE e MEO são 

titulares devem ser renovados até ao ano de 2033, data do termo de vigência dos DUF 

atribuídos aos três operadores na faixa dos 2100 MHz. Com a antecedência adequada e 

através de um processo participado, a ANACOM avaliará as opções em causa através de 

uma visão mais global do espectro, facilitando, por exemplo, a atribuição através de um 

mecanismo de mercado, numa altura em que o espectro em causa incluirá faixas de 

frequências dos 900 MHz, 1800 MHz e 2100 MHz. 

3.3.2. Obrigações de cobertura 

A ANACOM entende que associar novas obrigações aos DUF é um importante mecanismo 

para mitigar e suprimir deficiências identificadas ao nível das coberturas e da capacidade 

disponibilizadas nas redes móveis, promovendo a coesão económica e social do território 

nacional e, portanto, conforme mencionado acima, considera que a renovação dos 

presentes DUF deve ser acompanhada pela imposição de novas obrigações de cobertura.  
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O Regulamento do Leilão 5G e outras faixas relevantes (para a atribuição de DUF nas 

faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz), estabelece 

obrigações de cobertura, que incidem sobre áreas de baixa densidade, nomeadamente:  

• Freguesias que integram municípios de baixa densidade, freguesias de baixa 

densidade em municípios que não são de baixa densidade e freguesias que 

integram municípios com freguesias de baixa densidade, em Portugal Continental; 

• Freguesias da Região Autónoma dos Açores; 

• Freguesias da Região Autónoma da Madeira. 

As freguesias de baixa densidade foram identificadas pela Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de Parceria, designada CIC Portugal 2020, por deliberação de 26 

de março de 2015, alterada em 1 de julho de 2015 e em 12 de setembro de 2018. 

A ANACOM não pode deixar de considerar essencial que os serviços de comunicações 

eletrónicas sejam disponibilizados na generalidade do território. A oferta disponibilizada 

pelas redes existentes tem evoluído ao longo dos anos, o que, para além de resultar de 

atribuições de DUF em momentos específicos, também resulta e deverá continuar a 

resultar de medidas adotadas pelos próprios operadores ao nível do planeamento da rede 

e dos acréscimos de eficiência introduzidos. Notando-se que os investimentos efetuados 

não têm privilegiado de igual forma as diversas zonas do país, considera-se essencial 

manter os objetivos de cobertura dos territórios com menor densidade populacional. 

Adicionalmente, a relevância crescente dos serviços móveis, incluindo da banda larga 

móvel, tem vindo a criar nos consumidores em geral e nos utilizadores finais em particular, 

uma expectativa quanto à utilização do serviço em qualquer ponto do território nacional. 

Por outro lado, o acesso generalizado aos serviços móveis surge cada vez mais como uma 

condição indispensável ao desenvolvimento da Sociedade da Informação. A pandemia 

causada pela doença COVID-19 enfatizou e acelerou tendências que já se verificavam 

anteriormente, e que reforçam a necessidade de o país ser coberto de modo o mais igual 

possível, dotando os cidadãos e consumidores nacionais dos meios de comunicações 

adequados para a sua inserção na vida social, económica e laboral.  

No estudo da ANACOM de avaliação de desempenho dos serviços, referido anteriormente, 

concluiu-se pela existência de assimetrias entre as várias regiões do país, registando-se, 
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de uma forma geral, melhores desempenhos e cobertura na área metropolitana de Lisboa, 

seguindo-se as regiões do Norte e do Algarve. Com piores desempenhos encontram-se as 

regiões do Centro e do Alentejo. Tal como concluído na secção da caracterização do 

mercado, a dinâmica concorrencial entre operadores tem sido insuficiente para garantir a 

cobertura homogénea do país.  

Assim, procurando prosseguir o mesmo objetivo, e considerando que existem freguesias 

que, não estando abrangidas pelas obrigações que estão previstas no Leilão 5G e outras 

faixas relevantes, continuam a apresentar carências e margem para a melhoria de serviços 

de banda larga móvel, é intenção da ANACOM reduzir estas situações. Neste sentido, 

entende-se adequado fazer a extensão das obrigações impostas no âmbito do referido 

leilão, tendo-se identificado as 100 freguesias de menor densidade populacional que não 

constam do Regulamento do Leilão, identificadas no Anexo 2, determinadas de acordo com 

a CAOP 2013 e com os dados dos Censos do INE de 2011. Várias destas freguesias 

encontram-se na zona Centro, uma das zonas identificada no estudo da ANACOM com 

piores desempenhos e coberturas (a par do Alentejo).  

As obrigações de cobertura nas 100 freguesias consideram-se cumpridas com a 

disponibilização de um serviço de banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps, 

e contemplando uma cobertura de cada uma das freguesias de, pelo menos, 90 % da 

população. Para este efeito, o débito corresponde ao débito máximo teórico de download 

possível para um utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de 

sinalização/codificação. 

A ANACOM entende que a imposição desta obrigação, bem como a determinação do 

número total de freguesias a cobrir é inteiramente adequada e proporcional. Por um lado, 

antecipa-se que a maioria das freguesias em causa, não sendo aquelas que foram alvo da 

obrigação imposta no âmbito do referido leilão e cuja cobertura foi avaliada como sendo a 

mais urgente, terão já algum nível de cobertura, pelo que o investimento necessário não 

será aquele que seria necessário numa situação em que os défices de cobertura sejam 

muito mais relevantes, em particular atentos os débitos de transmissão que estão em 

causa. Por outro lado, o número de freguesias considerado representa um grau de 

exigência que está enquadrado na exigência de obrigações anteriores, mesmo quando se 

desconta o facto de, como referido, a renovação em causa ser por um período de cerca de 

11 anos.  
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A determinação de um débito de 100 Mbps tem em consideração os objetivos 

estabelecidos pela UE (no âmbito da Agenda Digital e da Sociedade Gigabit81), onde se 

prevê que todos os lares deverão ter um acesso à banda larga com um mínimo de 

100 Mbps, justificando-se por este facto a imposição de uma velocidade de download de 

100 Mbps, que pode ser cumprida recorrendo às várias faixas de frequências que fazem, 

ou farão, parte dos respetivos DUF, e recorrendo às diversas tecnologias, tendo em 

consideração o princípio da neutralidade tecnológica. 

Nota-se ainda que entre as freguesias consideradas encontra-se um número reduzido de 

freguesias (embora, em alguns casos, os seus limites administrativos não sejam 

completamente coincidentes, dada a reorganização que, entretanto, ocorreu) que já estão 

abrangidas pelas obrigações de cobertura impostas ao abrigo do Leilão Multifaixa e da 

renovação dos DUF dos 2100 MHz. Neste caso, manteve-se o racional que já decorre do 

Regulamento do Leilão 5G e outras faixas relevantes, em que as freguesias consideradas 

de baixa densidade incluem diversas freguesias objeto das referidas obrigações de 

cobertura. 

Em todo o caso, entende-se que o operador que já está sujeito, numa dada freguesia, a 

uma das obrigações de cobertura referidas, não deverá vir a estar sujeito a esta nova 

obrigação na mesma freguesia. Tal justifica-se pela necessidade proporcionar às 

populações das freguesias em causa uma maior diversidade de escolha, tornando mais 

significativo o benefício associado à obrigação a impor. Por outro lado, uma opção diversa 

implicaria uma sobreposição de obrigações em relação ao mesmo operador, o que 

esvaziaria, pelo menos parcialmente, a obrigação a impor. 

O procedimento de verificação do cumprimento dessa obrigação é fixado em decisão 

autónoma da ANACOM, podendo o mesmo ser enquadrado num processo de revisão dos 

questionários anuais de reporte de informação atualmente em vigor. 

Tendo em consideração a quantidade de espectro objeto dos DUF em renovação 

(VODAFONE: 2x5 MHz e 2x6 MHz e MEO 2x8 MHz e 2x6 MHz) e considerando 

procedimento homólogo ocorrido no passado, a ANACOM entende que a obrigação 

imposta é adequada e proporcional. Atendendo a que a quantidade de espectro atribuído 

                                                           
81 Mais informações disponíveis em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe
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é diferente, a MEO deve cobrir 56 das 100 freguesias identificadas no Anexo 2 e a 

VODAFONE as restantes 44 (a diferença é determinada pela proporção de espectro objeto 

de renovação, detido por cada operador). No Anexo 3, inclui-se uma representação das 

freguesias em causa no mapa de Portugal.  

Os operadores deverão acordar entre si a distribuição das freguesias, sendo que, conforme 

já referido, se entende que os operadores que já tenham obrigações de cobertura nas 

freguesias em causa, decorrentes quer do Leilão Multifaixa, quer da renovação dos DUF 

na faixa dos 2100 MHz, não podem escolher essas freguesias (ainda que não apresentem 

exatamente os mesmos limites administrativos dada a reorganização que entretanto 

ocorreu). 

Tendo presente que as obrigações adicionais de cobertura só produzirão efeitos a partir da 

data de renovação dos DUF, ocorrendo esta em outubro de 2021 no caso da VODAFONE 

e, em março de 2022, no da MEO, o referido acordo deverá ser concluído até 30 de junho 

de 2022 e transmitida à ANACOM a decisão que vierem a tomar. 

A ANACOM homologará o resultado do acordo alcançado entre os operadores ou, na sua 

ausência ou no caso de acordo parcial, decidirá quanto à distribuição das freguesias não 

abrangidas por um eventual acordo recorrendo para o efeito a um sorteio aleatório, que 

determinará a ordem pela qual os operadores escolherão as freguesias, uma a uma, até 

que todas tenham sido atribuídas. Após o sorteio, será dada a possibilidade aos 

operadores de, no prazo máximo de 30 dias úteis, acordarem na troca de freguesias que 

lhes foram atribuídas. Com a homologação do acordo e/ou o resultado do sorteio, conforme 

os casos, concretiza-se assim o âmbito geográfico das obrigações de cobertura, o qual 

passará a fazer parte integrante dos títulos que consubstanciam os direitos de utilização 

de frequências. 

Caso aplicável, os detalhes de operacionalização do sorteio aleatório, envolvendo 

designadamente a identificação do local, a hora, e demais aspetos relativos à sua logística 

são definidos pela ANACOM e notificados aos referidos operadores. 

A VODAFONE e a MEO dispõem do prazo de um ano, contado a partir da data de 

homologação do acordo e/ou resultado do sorteio, para cumprirem com as obrigações de 

cobertura. 
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A ANACOM considera que nada obsta a que os operadores possam cumprir estas 

obrigações com recurso a outras faixas em relação às quais sejam titulares de DUF, tendo 

em consideração o objetivo de aumentar a eficiência no uso do espectro radioelétrico, 

implementando os princípios da neutralidade de serviços e tecnológica e tornando mais 

eficiente a realização das coberturas, competindo-lhes decidir, atendendo ao binómio 

cobertura/capacidade, que frequências ou combinação de frequência serão mais 

adequadas ao cumprimento desta obrigação. 

4. Conclusões 

Face ao vindo de expor e tudo ponderado, a ANACOM considera que nada obsta à 

renovação dos direitos de utilização de frequências da MEO e da VODAFONE na faixa dos 

900 MHz e dos 1800 MHz, entendendo, no entanto, que devem ser impostas algumas 

condições distintas das inicialmente fixadas nos respetivos títulos ICP-ANACOM n.º 

02/2012 e n.º 03/2012, no que se refere às obrigações de cobertura. 

Entende-se também ser adequado, pelas razões expostas, renovar, até 21 de abril de 

2033, os DUF de que ambas as empresas são titulares.  

Entende-se ainda adequado proceder  à alteração da redação do n.º 1, alínea a) dos títulos 

ICP-ANACOM n.º 02/2012 e ICP-ANACOM n.º 03/2012 com vista à inclusão da referência 

à Decisão de Execução 2018/637/UE, da Comissão, de 20 de abril de 2018, que altera a 

Decisão 2009/766/CE, da Comissão, relativa à harmonização das faixas de frequências 

dos 900 MHz e 1 800 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer serviços pan-

europeus de comunicações eletrónicas na Comunidade, no que diz respeito às condições 

técnicas relevantes para a Internet das coisas. 

5. Decisão 

Assim, o Conselho de Administração da ANACOM, na prossecução dos objetivos de 

regulação previstos no artigo 5.º n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea d) e nos termos dos artigos 

8.º, 15.º, 32.º e 33.º, n.º 3, alínea c), todos da Lei das Comunicações Eletrónicas, no 

exercício dos poderes que lhe estão cometidos pelo artigo 9.º, n.º 1, alínea b), e ao abrigo 

da alínea q) do n.º 1 do artigo 26.º, ambos dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei 

n.º 39/2015, de 16 de março, delibera o seguinte: 
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1. Deferir parcialmente os pedidos apresentados, renovando, até 21 de abril 2033, os 

direitos de utilização de frequências de 2x5 MHz na faixa de frequências dos 900 MHz 

(880-915 MHz/925-960 MHz) e de 2x6 MHz na faixa de frequências dos 1800 MHz 

(1710-1785 MHz/1805-1880 MHz) atribuídos à Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A., e 2x8 MHz na faixa de 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 

2x6 MHz na faixa de 1800 MHz (1710- 1785 MHz/1805-1880 MHz) atribuídos à MEO 

-  Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. para serviços de comunicações 

eletrónicas terrestres, nos termos dos projetos de averbamentos aos títulos ICP-

ANACOM n.º 03/2012 e ICP-ANACOM n.º 02/2012 que constam do Anexo 1 à 

presente deliberação e que dela fazem parte integrante. 

2. Aprovar a lista de 100 freguesias de menor densidade populacional, a qual consta do 

Anexo 2 à presente deliberação e que dela faz parte integrante. 

3. Determinar que a Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S. A. e a MEO -

Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., devem cobrir, respetivamente, 44 e 56, 

das 100 freguesias listadas no Anexo 2 à presente deliberação, com a disponibilização 

de um serviço de banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps, e 

contemplando uma cobertura de cada uma das freguesias de, pelo menos, 90 % da 

população, devendo, até 30 de junho de 2022, acordar entre si a distribuição das 

freguesias e comunicar à ANACOM a decisão alcançada. 

4. Determinar que no acordo referido no ponto anterior, cada um dos operadores não 

pode escolher uma freguesia em que já tenha obrigações de cobertura específicas que 

decorrem do Leilão Multifaixa ou da renovação dos DUF relativos aos 2,1 GHz, ainda 

que, em resultado da reorganização administrativa do território das freguesias os 

limites administrativos não sejam exatamente iguais. 

5. Compete à ANACOM homologar o resultado do acordo referido no número anterior ou, 

na ausência do mesmo, decidir quanto à distribuição das freguesias pelos referidos 

operadores, recorrendo para o efeito a um sorteio aleatório por freguesia, 

concretizando assim o âmbito geográfico das obrigações de cobertura, o qual passa a 

fazer parte integrante dos títulos que consubstanciam os direitos de utilização de 

frequências. 
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6. Caso aplicável, o local, a data e as regras do sorteio aleatório referido no número 

anterior são definidos pela ANACOM e notificados aos referidos operadores. 

7. A Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S. A. e a MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. devem, no prazo de um ano, contado a partir da 

data de homologação do acordo e/ou resultado do sorteio, cumprir com as obrigações 

de cobertura a que se refere o n.º 3. 

8. Os averbamentos aos títulos ICP-ANACOM n.º 03/2012 e ICP-ANACOM n.º 02/2012 

com a redação que consta do Anexo 1 à presente deliberação apenas produzirão 

efeitos a partir de 19 de outubro de 2021 e 16 de março de 2022, respetivamente, 

mantendo-se em vigor até esta data o título com a redação atual. 

9. Submeter o deliberado à audiência prévia da Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S. A. e da MEO -  Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., nos termos 

dos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fixando um prazo de 20 dias 

úteis para que estas, querendo, se pronunciem por escrito, bem como ao procedimento 

geral de consulta, nos termos dos artigos 8.º e 33.º, n.º 3 da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, fixando o mesmo prazo de 20 dias úteis para que os interessados, 

querendo, se pronunciem por escrito, devendo a informação considerada confidencial 

ser expressa e fundamentadamente identificada pelos mesmos. 
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ANEXO 1 

TÍTULO DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS TERRESTRES  

ICP-ANACOM N.º 03/2012 

AVERBAMENTO N.º 5 

1. O número 1.a) do presente título passa a ter a seguinte redação: 

a) Os direitos de utilização, no território nacional, de 2 x 5 MHz na faixa de 900 MHz 

(880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 2 x 6 MHz na faixa de 1800 MHz (1710-1785 MHz 

/ 1805-1880 MHz) para os sistemas identificados no anexo da Decisão 2009/766/CE, 

alterado pela Decisão 2011/251/UE e pela Decisão 2018/637/UE e de 2 x 20 MHz na 

subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, na faixa de frequências dos 2100 MHz, de 

acordo com as condições identificadas na Decisão de Execução da Comissão 

2012/688/UE. 

2. O número 12 do presente título passa a ter a seguinte redação: 

12. Obrigações de cobertura 

12.1. A VODAFONE está obrigada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas, a assegurar, quer em termos de população, quer de 

distribuição geográfica, o cumprimento das seguintes obrigações de cobertura: 

a) Na prestação de serviços de voz e de dados até 9600 bps, uma cobertura mínima não 

inferior à verificada em 8 de julho de 2010, data da emissão do Direito de Utilização de 

Frequências ICP-ANACOM N. º 03/2010. 

 

b) Na prestação de serviços de dados na subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, 

uma cobertura mínima não inferior à verificada em 5 de maio de 2018, data da 

renovação dos Direitos de Utilização de Frequências objeto do número 10.1.b) do 

presente título. 
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12.2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera-se como base 

de referência para o grau de cobertura assegurado a informação enviada pela VODAFONE 

à ANACOM no âmbito do questionário ad-hoc aprovado por deliberação desta Autoridade 

de 17 de novembro de 2011. 

12.3. Para efeitos do disposto na alínea b) do número 12.1, considera-se como base de 

referência para o grau de cobertura assegurado a informação enviada pela VODAFONE à 

ANACOM no âmbito de questionário ad-hoc aprovado por deliberação da ANACOM de 17 

de novembro de 201182. 

12.4. O cumprimento das obrigações de cobertura referidas no número 12.1 pode ser 

assegurado através do espectro identificado no número 10. 

12.5. A ANACOM pode determinar a cobertura de locais e zonas específicas sempre que 

tal se justifique, designadamente para satisfazer necessidades de comunicação que se 

revistam de interesse para a população e para o desenvolvimento económico e social. 

12.6. Para efeitos do número anterior, a determinação de cobertura de locais específicos 

é precedida de audiência prévia da VODAFONE. 

12.7. A VODAFONE está ainda obrigada, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 32.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, ao cumprimento de exigências de 

cobertura fixadas nos seguintes termos: 

a) Assegurar uma cobertura associada de 196 freguesias potencialmente sem cobertura 

de banda larga móvel, selecionadas, nos termos e condições fixadas na deliberação 

da ANACOM de 18 de fevereiro de 2016; 

 

b) Nas freguesias referidas na alínea anterior a VODAFONE deve disponibilizar no 

mínimo a 75% da população um serviço de banda larga móvel que permita uma 

velocidade de transmissão de dados de 30 Mbps (velocidade máxima de download); 

 

                                                           
82 Acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105253 
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c) Estas obrigações de cobertura têm de ser cumpridas no prazo máximo de um ano, 

contado da data de renovação dos Direitos de Utilização de Frequências objeto do 

número 10.1.b) do presente título, ou seja, 5 de maio de 2018; 

 

d) O cumprimento das obrigações de cobertura será aferido, durante toda a vigência dos 

Direitos de Utilização de Frequências objeto do número 10.1.b) do presente título, à 

nomenclatura e aos limites administrativos das freguesias constantes da CAOP – 

Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2011; 

 

e) A VODAFONE pode cumprir as obrigações de cobertura previstas no presente número 

com recurso a qualquer um dos Direitos de Utilização de Frequências de que é titular 

nos termos do presente título. 

12.8. A VODAFONE está ainda obrigada, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 32.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, ao cumprimento de exigências de 

cobertura fixadas nos seguintes termos: 

a) Assegurar uma cobertura associada de 44 freguesias de menor densidade 

populacional, selecionadas nos termos e condições fixadas na deliberação da 

ANACOM de XX de XX de XXXX; 

 

b) Nas freguesias referidas na alínea anterior a VODAFONE deve disponibilizar no 

mínimo a 90% da população um serviço de banda larga móvel que permita uma 

velocidade de transmissão de dados de 100 Mbps (velocidade máxima de download); 

 

c) Estas obrigações de cobertura têm de ser cumpridas no prazo máximo de um ano, 

contado da data de homologação do acordo e/ou resultado do sorteio a que se refere 

a deliberação da ANACOM de XX de XX de XXXX; 

 

d) O cumprimento das obrigações de cobertura será aferido, durante toda a vigência dos 

Direitos de Utilização de Frequências objeto do número 10.1.a) do presente título, à 

nomenclatura e aos limites administrativos das freguesias constantes da CAOP – 

Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2013 e dados dos Censos do INE de 2011. 
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e) A VODAFONE pode cumprir as obrigações de cobertura previstas no presente número 

com recurso a qualquer um dos Direitos de Utilização de Frequências de que é titular 

nos termos do presente título. 

 

3. O número 17 do presente título passa a ter a seguinte redação: 

 

17. Prazos e renovação  

 

17.1. Os direitos de utilização de frequências objeto do presente título são atribuídos pelos 

prazos nele fixados, ocorrendo o seu termo nas seguintes datas:  

 

a) Em 5 de maio de 2033, para as frequências consignadas na faixa dos 2100 MHz;  

 

b) Em 21 de abril de 2023, para as frequências consignadas nas faixas dos 900 MHz e 

1800 MHz.  

 

7.2. Os direitos de utilização de frequências objeto do presente título podem ser renovados 

nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas. 
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TÍTULO DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS TERRESTRES  

ICP-ANACOM N.º 02/2012 

AVERBAMENTO N.º 6 

1. O número 1.a) do presente título passa a ter a seguinte redação: 

 

a) Os direitos de utilização, no território nacional, de 2 x 8 MHz na faixa de 900 MHz 

(880-915 MHz / 925-960 MHz) e de 2 x 6 MHz na faixa de 1800 MHz (1710-1785 MHz / 

1805-1880 MHz) para os sistemas identificados no anexo da Decisão 2009/766/CE, 

alterado pela Decisão 2011/251/EU e pela Decisão 2018/637/UE e de 2 x 20 MHz na 

subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, na faixa de frequências dos 2100 MHz, de 

acordo com as condições identificadas na Decisão de Execução da Comissão 

2012/688/UE. 

 

2.  O número 11 do presente título passa a ter a seguinte redação: 

11. Obrigações de cobertura 

11.1. A MEO está obrigada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas, a assegurar, quer em termos de população, quer de 

distribuição geográfica, o cumprimento das seguintes obrigações de cobertura: 

a) Na prestação de serviços de voz e de dados até 9600 bps, uma cobertura mínima não 

inferior à verificada em 8 de julho de 2010, data da emissão do Direito de Utilização de 

Frequências ICP-ANACOM N.º 02/2010; 

b) Na prestação de serviços de dados na subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, uma 

cobertura mínima não inferior à verificada em 21 de abril de 2018, data da renovação 

dos Direitos de Utilização de Frequências objeto do número 9.1.b) do presente título. 

11.2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera-se como base de 

referência para o grau de cobertura assegurado a informação enviada pela MEO à 

ANACOM no âmbito do questionário ad-hoc aprovado por deliberação desta Autoridade de 

17 de novembro de 2011. 
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11.3. Para efeitos do disposto na alínea b) do número 11.1, considera-se como base de 

referência para o grau de cobertura assegurado a informação enviada pela MEO à 

ANACOM no âmbito de questionário ad-hoc aprovado por deliberação da ANACOM de 17 

de novembro de 2011. 

11.4. O cumprimento das obrigações de cobertura referidas no número 11.1 pode ser 

assegurado através do espectro identificado no número 9. 

11.5. A ANACOM pode determinar a cobertura de locais e zonas específicas sempre que 

tal se justifique, designadamente para satisfazer necessidades de comunicação que se 

revistam de interesse para a população e para o desenvolvimento económico e social. 

11.6. Para efeitos do número anterior, a determinação de cobertura de locais específicos 

é precedida de audiência prévia da MEO. 

11.7. A MEO está ainda obrigada, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

32.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, ao cumprimento de exigências de cobertura 

fixadas nos seguintes termos: 

a) Assegurar uma cobertura associada de 196 freguesias potencialmente sem cobertura 

de banda larga móvel, selecionadas, nos termos e condições fixadas na deliberação da 

ANACOM de 18 de fevereiro de 2016; 

b) Nas freguesias referidas na alínea anterior a MEO deve disponibilizar no mínimo a 75% 

da população um serviço de banda larga móvel que permita uma velocidade de 

transmissão de dados de 30 Mbps (velocidade máxima de download); 

c) Estas obrigações de cobertura têm de ser cumpridas no prazo máximo de um ano, 

contado da data de renovação dos Direitos de Utilização de Frequências objeto do 

número 9.1.b) do presente título, ou seja, 21 de abril de 2018; 

d) O cumprimento das obrigações de cobertura será aferido, durante toda a vigência dos 

Direitos de Utilização de Frequências objeto do número 9.1.b) do presente título, à 

nomenclatura e aos limites administrativos das freguesias constantes da CAOP - Carta 

Administrativa Oficial de Portugal de 2011. 
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e) A MEO pode cumprir as obrigações de cobertura previstas no presente número com 

recurso a qualquer um dos Direitos de Utilização de Frequências de que é titular nos 

termos do presente título. 

11.8. A MEO está ainda obrigada, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

32.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, ao cumprimento de exigências de cobertura 

fixadas nos seguintes termos: 

a) Assegurar uma cobertura associada de 56 freguesias de menor densidade 

populacional, selecionadas, nos termos e condições fixadas na deliberação da 

ANACOM de XX de XX de XXXX; 

 

b) Nas freguesias referidas na alínea anterior a MEO deve disponibilizar no mínimo a 

90% da população um serviço de banda larga móvel que permita uma velocidade de 

transmissão de dados de 100 Mbps (velocidade máxima de download); 

 

c) Estas obrigações de cobertura têm de ser cumpridas no prazo máximo de um ano, 

contado da data de homologação do acordo e/ou resultado do sorteio a que se refere 

a deliberação da ANACOM de XX de XX de XXXX; 

 

d) O cumprimento das obrigações de cobertura será aferido, durante toda a vigência dos 

Direitos de Utilização de Frequências objeto do número 10.1.a) do presente título, à 

nomenclatura e aos limites administrativos das freguesias constantes da CAOP – 

Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2013 e dados dos Censos do INE de 2011. 

 

e) A MEO pode cumprir as obrigações de cobertura previstas no presente número com 

recurso a qualquer um dos Direitos de Utilização de Frequências de que é titular nos 

termos do presente título. 

 

3. O número 16 do presente título passa a ter a seguinte redação: 

 

16. Prazos e renovação  
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16.1. Os direitos de utilização de frequências objeto do presente título são atribuídos pelos 

prazos nele fixados, ocorrendo o seu termo nas seguintes datas:  

 

c) Em 21 de abril de 2033, para as frequências consignadas na faixa dos 2100 MHz;  

 

d) Em 21 de abril de 2023, para as frequências consignadas nas faixas dos 900 MHz e 

1800 MHz.  

 

7.2. Os direitos de utilização de frequências objeto do presente título podem ser renovados 

nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas. 
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ANEXO 2 

DICOFRE FREGUESIA MUNICÍPIO DISTRITO 

150701 Canha MONTIJO SETÚBAL 

140304 Raposa ALMEIRIM SANTARÉM 

80707 União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João LAGOS FARO 

140605 Valada CARTAXO SANTARÉM 

151302 Porto Covo SINES SETÚBAL 

141402 Arrouquelas RIO MAIOR SANTARÉM 

141503 Muge SALVATERRA DE MAGOS SANTARÉM 

110109 Ota ALENQUER LISBOA 

101207 Vau ÓBIDOS LEIRIA 

150806 União das freguesias de Poceirão e Marateca PALMELA SETÚBAL 

140503 Santo Estevão BENAVENTE SANTARÉM 

100909 Coimbrão LEIRIA LEIRIA 

141411 São Sebastião RIO MAIOR SANTARÉM 

60515 Bom Sucesso FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA 

110307 Vila Nova da Rainha AZAMBUJA LISBOA 

110310 
União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e 
Maçussa AZAMBUJA LISBOA 

110114 Vila Verde dos Francos ALENQUER LISBOA 

60215 São Caetano CANTANHEDE COIMBRA 

141201 Azinhaga GOLEGÃ SANTARÉM 

141417 União das freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões RIO MAIOR SANTARÉM 

81102 Mexilhoeira Grande PORTIMÃO FARO 

141904 Chancelaria TORRES NOVAS SANTARÉM 

140208 Monsanto ALCANENA SANTARÉM 

141507 União das freguesias de Glória do Ribatejo e Granho SALVATERRA DE MAGOS SANTARÉM 

150711 União das freguesias de Pegões MONTIJO SETÚBAL 
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DICOFRE FREGUESIA MUNICÍPIO DISTRITO 

140209 Serra de Santo António ALCANENA SANTARÉM 

101202 Amoreira ÓBIDOS LEIRIA 

110401 Alguber CADAVAL LISBOA 

60214 Tocha CANTANHEDE COIMBRA 

61015 União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca MONTEMOR-O-VELHO COIMBRA 

141909 Pedrógão TORRES NOVAS SANTARÉM 

140502 Samora Correia BENAVENTE SANTARÉM 

100615 Vidais CALDAS DA RAINHA LEIRIA 

10305 Avelãs de Cima ANADIA AVEIRO 

110407 Peral CADAVAL LISBOA 

140212 União das freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro ALCANENA SANTARÉM 

141405 Fráguas RIO MAIOR SANTARÉM 

60524 Quiaios FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA 

141203 Pombalinho GOLEGÃ SANTARÉM 

141401 Alcobertas RIO MAIOR SANTARÉM 

141415 União das freguesias de Azambujeira e Malaqueijo RIO MAIOR SANTARÉM 

141410 Asseiceira RIO MAIOR SANTARÉM 

141416 União das freguesias de Marmeleira e Assentiz RIO MAIOR SANTARÉM 

61011 Tentúgal MONTEMOR-O-VELHO COIMBRA 

110412 União das freguesias de Lamas e Cercal CADAVAL LISBOA 

80103 Paderne ALBUFEIRA FARO 

10206 Ribeira de Fráguas ALBERGARIA-A-VELHA AVEIRO 

60209 Ourentã CANTANHEDE COIMBRA 

140202 Bugalhos ALCANENA SANTARÉM 

60222 União das freguesias de Portunhos e Outil CANTANHEDE COIMBRA 

141918 União das freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel TORRES NOVAS SANTARÉM 

141418 União das freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João RIO MAIOR SANTARÉM 

81201 São Brás de Alportel SÃO BRÁS DE ALPORTEL FARO 
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DICOFRE FREGUESIA MUNICÍPIO DISTRITO 

110302 Aveiras de Baixo AZAMBUJA LISBOA 

110803 Moita dos Ferreiros LOURINHÃ LISBOA 

140501 Benavente BENAVENTE SANTARÉM 

11804 Gafanha da Boa Hora VAGOS AVEIRO 

101203 Olho Marinho ÓBIDOS LEIRIA 

60208 Murtede CANTANHEDE COIMBRA 

60218 Sanguinheira CANTANHEDE COIMBRA 

10511 São Jacinto AVEIRO AVEIRO 

10312 Vila Nova de Monsarros ANADIA AVEIRO 

111324 União das freguesias de Dois Portos e Runa TORRES VEDRAS LISBOA 

10307 Moita ANADIA AVEIRO 

131001 Aguiar de Sousa PAREDES PORTO 

110301 Alcoentre AZAMBUJA LISBOA 

110814 União das freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo LOURINHÃ LISBOA 

100123 União das freguesias de Pataias e Martingança ALCOBAÇA LEIRIA 

60802 Seixo MIRA COIMBRA 

100402 Reguengo do Fetal BATALHA LEIRIA 

60804 Praia de Mira MIRA COIMBRA 

131106 Capela PENAFIEL PORTO 

100602 Alvorninha CALDAS DA RAINHA LEIRIA 

101101 Famalicão NAZARÉ LEIRIA 

140401 Alpiarça ALPIARÇA SANTARÉM 

60221 União das freguesias de Covões e Camarneira CANTANHEDE COIMBRA 

141919 União das freguesias de Olaia e Paço TORRES NOVAS SANTARÉM 

100502 Carvalhal BOMBARRAL LEIRIA 

140607 Vila Chã de Ourique CARTAXO SANTARÉM 

110121 União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana ALENQUER LISBOA 

81601 Vila Nova de Cacela VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO FARO 
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110204 Santiago dos Velhos ARRUDA DOS VINHOS LISBOA 

101201 A dos Negros ÓBIDOS LEIRIA 

100403 São Mamede BATALHA LEIRIA 

111409 Vila Franca de Xira VILA FRANCA DE XIRA LISBOA 

151301 Sines SINES SETÚBAL 

100122 União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes ALCOBAÇA LEIRIA 

11204 Torreira MURTOSA AVEIRO 

100932 União das freguesias de Colmeias e Memória LEIRIA LEIRIA 

151208 Sado SETÚBAL SETÚBAL 

141902 Assentiz TORRES NOVAS SANTARÉM 

60521 Ferreira-a-Nova FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA 

60502 Alqueidão FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA 

61014 Ereira MONTEMOR-O-VELHO COIMBRA 

100601 A dos Francos CALDAS DA RAINHA LEIRIA 

100604 Carvalhal Benfeito CALDAS DA RAINHA LEIRIA 

111325 União das freguesias de Maxial e Monte Redondo TORRES VEDRAS LISBOA 

110106 Carnota ALENQUER LISBOA 

110117 União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres ALENQUER LISBOA 

80704 Odiáxere LAGOS FARO 
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