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1. Introdução  

A Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (adiante apenas “Vodafone”) vem, pelo 

presente, pronunciar-se sobre o sentido provável de decisão (adiante apenas “SPD”) relativo à 

designação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, à limitação 

do número de direitos de utilização de frequências (adiante apenas “DUF” ou “DUFs”) a atribuir nas 

faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz e ainda à definição do 

respetivo procedimento de atribuição, cuja respetiva consulta pública foi lançada pela Autoridade 

Nacional de Comunicações (adiante apenas “ANACOM”), no dia 22 de outubro de 2019 (adiante 

apenas “SPD 5G”). 

Na referida data, a ANACOM submeteu ainda a consulta pública dois outros projetos de decisão, a 

saber: (i) decisão sobre a alteração do DUF detido pela Dense Air Portugal e futura utilização da 

faixa 3,4-3,8 GHz (adiante apenas “SPD Dense Air”); e (ii) decisão sobre a atribuição de frequências 

nas faixas dos 900 MHz e 2100 MHz à NOS (adiante apenas “SPD NOS”). Estes dois projetos de 

decisão versam sobre aspetos que também são abordados no SPD 5G, pelo que, ao longo do 

documento, serão feitas, por diversas vezes, referências à pronúncia da Vodafone aos referidos 

SPDs. 

Cumpre recordar que a presente consulta surge no seguimento da Consulta Pública sobre a 

disponibilização de espectro na faixa dos 700 MHz (e outras faixas), lançada pela ANACOM em 7 

de março de 2018 (doravante “Consulta Pública relativa à faixa 700 MHz e outras faixas”), a qual 

abordou diversos temas que são agora novamente objeto de consulta. Assim sendo, muitos dos 

comentários apresentados pela Vodafone continuam a justificar-se e serão, no contexto da 

presente consulta, enfatizados. 

Os comentários à presente consulta seguem a seguinte metodologia:  

 Comentários gerais: identificam-se aspetos que são importantes em sede de 

enquadramento dos pontos seguintes, como a importância do 5G para a competitividade de 

Portugal e da Europa, e a oportunidade e importância da presente consulta, bem como alguns 

fatores críticos de sucesso para uma implementação bem-sucedida do 5G em Portugal. 

 Faixas a disponibilizar ao mercado: são abordadas algumas questões transversais 

relacionadas com as faixas a disponibilizar, o número e dimensão dos lotes e o número de 

DUFs que a ANACOM pretende incluir no futuro procedimento de atribuição de espectro. 
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São ainda apresentados comentários em relação às diferentes faixas de espectro identificadas 

na presente consulta (pontos 1.5 e 3.3. do SPD 5G). 

 Procedimento de atribuição de frequências: comentários relativos ao futuro procedimento 

de atribuição de espectro, bem como os princípios que devem nortear tal procedimento. 

 Condições associadas à utilização de frequências: análise do entendimento da ANACOM 

em relação ao tipo e âmbito de possíveis obrigações relativas à atribuição e utilização de 

espectro a atribuir.  

 Taxas: posicionamento relativamente à iniciativa da ANACOM de revisitar as taxas de 

utilização do espectro, e, no âmbito das suas atribuições de coadjuvação ao Governo, 

apresentar uma proposta de alteração à Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro.  

 Calendário: comentários ao calendário proposto pela ANACOM para a atribuição de DUFs.  

 Considerações finais: são identificadas, de forma sumária e compilada, as implicações da 

pronúncia da Vodafone na Deliberação final a emitir pela ANACOM no seguimento da presente 

consulta.  

A presente exposição constitui a posição atual da Vodafone sobre os temas abordados nesta 

consulta, podendo sofrer alterações em virtude da evolução das condições de mercado ou de 

futuras decisões ou projetos de decisão da ANACOM, neste contexto ou noutro com ele 

relacionado. 

 

2. Comentários Gerais  

A importância da tecnologia 5G  

A tecnologia 5G surge precursora de toda uma panóplia de serviços estruturantes para a 

digitalização da economia e o aumento da competitividade do País e constitui, como referido por 

Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, no 29º Business Digital Congress da 

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (“APDC”), realizado nos 

passados dias 20 e 21 de novembro, uma “poderosa alavanca para a transformação digital da 

sociedade”.  
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Tal como se refere no recente relatório intitulado “EU coordinated risk assessment of the 

cybersecurity of 5G networks”1, as redes 5G desempenharão um papel central na concretização da 

transformação digital da economia e da sociedade da UE e têm potencial para permitir e suportar 

uma vasta gama de aplicações e funções, indo muito além da oferta de serviços de comunicações 

móveis entre utilizadores finais. As tecnologias e serviços 5G são condição essencial para que 

a Europa – e Portugal – possa competir no mercado mundial. Não podemos, pois, permitir, 

que Portugal fique na cauda da Europa no que ao desenvolvimento e implantação desta 

tecnologia respeita.  

Como é sabido, o Plano de Ação do 5G para a Europa, lançado pela Comissão Europeia (CE) em 

setembro de 2016, pretende que a Europa assuma uma posição de liderança mundial na 

implementação de redes 5G e estabelece que, até 2025, todos os lares deverão ter acesso a 100 

Mbps e a tecnologia 5G estar disponível nas maiores cidades e ao longo das principais vias de 

transporte. 

Para que tais objetivos sejam inequivocamente atingidos, será essencial dotar os operadores do 

espectro necessário e suficiente ao desenvolvimento rápido e eficiente das suas redes e à 

disponibilização de serviços inovadores. 

Importa também ter em consideração que a implementação das redes 5G exige um elevado 

esforço de investimento que determina, naturalmente, a necessidade de criação das condições 

que possibilitem o aproveitamento integral dos benefícios decorrentes desta evolução 

tecnológica.  

Se a introdução do 5G em cada um dos países europeus for bem-sucedida, esta será, de 

facto, uma alavanca fundamental para o progresso social, económico e tecnológico do País 

em particular, e da Europa em geral. Se, pelo contrário, for malsucedida, funcionará como um 

travão com impactos muitíssimo negativos. 

As autoridades públicas que têm por função desenhar o processo de introdução do 5G têm, 

assim, uma enorme responsabilidade em mãos. 

Em especial, o Regulador, num processo com a importância do 5G, deveria ter seguido uma 

metodologia de Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) na definição do mecanismo de atribuição 

de frequências e das obrigações que lhe estão associadas. Lembramos que o AIR consiste num 

                                                           
1 “EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks Report”, NIS Cooperation Group, 9 de outubro 

de 2019  
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“processo de identificação e avaliação sistemática dos efeitos expectáveis de propostas 

regulatórias, usando um método analítico consistente, como a análise custo-benefício” (OCDE, 

2008). 

a. A oportunidade do SPD 5G e a urgência na disponibilização do espectro  

Atenta a importância do 5G para Portugal e no contexto europeu, a presente consulta representa 

um marco relevante, na medida em que permite aos stakeholders alguma visibilidade adicional – 

ainda que limitada - sobre o espectro que será disponibilizado no contexto da introdução do 5G em 

Portugal, bem como o respetivo processo de atribuição e calendário.  

Não obstante, a Vodafone não compreende por que motivo a presente consulta só agora foi 

lançada, desde logo se considerarmos que neste SPD estão ainda por clarificar aspetos críticos 

sobre o processo de atribuição de espectro.  

Aliás, a presente consulta pouco acrescenta em relação à Consulta relativa à faixa dos 700 MHz e 

outras faixas, lançada em 2018, e mesmo em relação à consulta pública sobre a disponibilização 

de espectro na faixa de frequências dos 3,4-3,8 GHz, lançada em 2015. 

Com efeito, notamos que já na consulta relativa à faixa dos 700 MHz e outras faixas se colocaram 

ao mercado as questões estruturais colocadas novamente no SPD 5G, nomeadamente, questões 

relativas a:  

(a) Identificação de faixas de frequências adequadas para o desenvolvimento do 5G - incluindo 

a faixa dos 700 MHz, bem como outras faixas com possível interesse para disponibilização 

simultânea (nomeadamente 450 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz, 3,6 

GHz e 26 GHz) – sendo certo que, já na consulta pública lançada em 2015, a ANACOM havia 

inquirido o mercado quanto ao potencial e tipo de utilização mais adequado para o espectro 

3,633-3,661 GHz e 3,733-3,761 GHz;  

(b) Dimensão do espectro a alocar, bem como dos respetivos lotes;  

(c) Procedimento e condições de atribuição de DUFs;  

(d) Calendário de disponibilização do espectro;  

(e) As condições de utilização do espectro associadas aos possíveis DUFs;  

(f) Estratégia a adotar quanto aos DUFs existentes em faixas de espectro relevantes 

(designadamente, e em particular, no que se refere ao DUF da Dense Air). 
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Conforme teremos oportunidade de demonstrar no ponto 6 do presente documento (Calendário), 

prevê-se que as faixas de frequência dos 700 MHz e dos 3,6 GHz estejam atribuídas, na vasta maioria 

dos Estados-Membros, até final de 2019/início de 2020. Em Portugal, nos termos do Calendário 

proposto pela ANACOM, os procedimentos de atribuição dos DUFs só se prevê poderem estar 

concluídos a partir de junho de 2020. 

Este atraso compromete a visão pioneira que Portugal tem logrado alcançar, perante os 

congéneres europeus, no que à inovação e evolução tecnológica neste sector respeita.  Ademais, 

o facto de se iniciar a discussão da especificidade do procedimento de atribuição apenas em janeiro 

de 2020, cria uma grande pressão no cumprimento do calendário europeu para atribuição das 

diferentes faixas de espectro, pressão esta que pode originar soluções imponderadas e 

desadequadas, com elevados custos para os operadores, consumidores e empresas.  

Se, em março de 2018, aquando da Consulta Pública relativa aos 700 MHz e outras faixas, existiam 

diversos fatores que impunham uma abordagem cautelosa relativa aos prazos de introdução do 

5G, desde logo porque era limitado o número de equipamentos disponíveis no mercado capazes 

de utilizar a tecnologia, estão, agora, criadas as principais condições técnicas e de conjuntura 

necessárias para uma adequada introdução do 5G em Portugal. 

É, consequentemente, absolutamente essencial que as entidades públicas que têm 

intervenção no processo de atribuição do espectro necessário para o 5G atuem com rapidez, 

de forma certeira, clarificando, em termos detalhados e precisos as regras de atribuição do 

espectro e a estratégia nacional para o 5G, mas nunca prejudicando uma introdução do 5G 

de forma sustentável. 

O processo em causa deverá ter em conta os fatores críticos que a seguir se indicam. 

b. Aspetos Críticos para o Sucesso da Introdução do 5G  

Para ser bem-sucedida, a introdução do 5G em Portugal depende de um conjunto de ações e 

condições essenciais, destacando-se nesta sede aquelas que competem às entidades públicas e, 

em particular, ao Regulador2, garantir.  

                                                           

2 Algumas destas ações/condições estão, aliás, refletidos no Report on the exchange of Best Practices concerning 

national broadband strategies and 5G "path-to-deployment” da Comissão Europeia, o qual aborda as boas práticas a 

adotar pelas autoridades nacionais no contexto global da implementação do 5G, disponível em 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/proud-announce-our-new-checklist-national-5g-

strategies   

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/proud-announce-our-new-checklist-national-5g-strategies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/proud-announce-our-new-checklist-national-5g-strategies
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Assim, é fundamental3: 

a) Aprovar um plano nacional de espectro que defina uma estratégia relativamente ao 5G, plano 

este que assegure a previsibilidade necessária aos investidores e que esteja alinhado (i) com o 

Plano de Ação 5G, designadamente com o roadmap desenvolvido pela Comissão Europeia, (ii) 

com o quadro regulatório comunitário aplicável e, em particular, (ii) com o Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas4 (adiante apenas “Código Europeu das CE”); 

b) Disponibilizar as faixas de espectro adequadas à implementação do 5G em bandas contíguas e 

lotes de dimensão adequada; 

c) Garantir que o processo de atribuição dos DUFs é aberto, transparente e não discriminatório; 

d) Criar condições para assegurar a atribuição de espectro às entidades que farão uma efetiva e 

eficiente utilização do mesmo; 

e) Assegurar que o processo de atribuição tem como objetivo central incentivar o 

desenvolvimento e investimento em serviços móveis de alta qualidade, garantindo a 

disponibilização de espectro suficiente e em lotes de tamanho ajustado e impedindo a 

imposição de condições de utilização que criem custos desproporcionais para os interessados, 

e que desincentivem/dificultem o investimento nesta tecnologia – práticas que conduziriam à 

inflação indevida do preço do espectro; e 

f) Criar as condições essenciais para incentivar o investimento em novos produtos e serviços 5G. 

Note-se que a implementação da rede 5G implica um elevado investimento, não só atenta a 

necessidade de desenvolvimento da capacidade da rede móvel 4G, mas também a necessária 

implementação de novas funcionalidades. Veja-se, a título exemplificativo, o gráfico infra, 

resultante de um estudo da McKinsey, e que ilustra o aumento de custos a suportar pelos 

operadores durante a implementação da rede 5G5. O estudo prevê: 

 Que o custo total associado à adaptação da rede ao 5G tendo em conta, entre outros, a 

necessidade de evolução da rede e densificação de small-cells, aumentará 

significativamente entre 2018 e 2025;  

                                                           
3Para facilidade de referência, saliente-se este conceito não deve ser confundido com o QNAF, sendo o plano de 

espectro destinado especificamente a delinear um plano de ação, estratégia e calendário próprio de disponibilidade (e 

disponibilização) do espectro, para efeitos do 5G 
4 Aprovado pela Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018 
5 https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-road-to-5g-

the-inevitable-growth-of-infrastructure-cost 

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-road-to-5g-the-inevitable-growth-of-infrastructure-cost
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-road-to-5g-the-inevitable-growth-of-infrastructure-cost
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 Aumento dos custos operacionais e das necessidades de investimento 

proporcionalmente mais elevados do que o crescimento da procura de dados. 

 

Neste contexto, entre outros aspetos, é fundamental assegurar que são fixados preços e condições 

do leilão adequadas, garantindo-se cumulativamente que as taxas de utilização do espectro a 

cobrar aos operadores não representarão um custo excessivo. 

 

3. Faixas a disponibilizar ao mercado 

3.1. Considerações de âmbito geral  

A Vodafone considera que todas as faixas indicadas na Tabela 1 do SPD 5G devem ser alocadas 

através de um procedimento de atribuição de espectro único e aberto, que dê aos operadores a 

flexibilidade necessária para que possam adequar as suas pretensões de recursos de espectro às 

redes e serviços que visam oferecer aos seus clientes. Tal procedimento deve permitir que todos 

os participantes do leilão possam licitar por quantidades de espectro em todas as faixas 

preconizadas, não sendo vedado o acesso a nenhum dos recursos a disponibilizar. 

Este procedimento deve incluir as faixas constantes do DUF da Dense Air e as faixas objeto do 

pedido da NOS de “atribuição direta e imediata de 2x200 kHz na banda dos 900 MHz, contíguos à 

faixa atual” (neste último caso, sendo necessária a sua atribuição simultânea com as restantes 

faixas, para que o mercado confirme ou infirme a atratividade deste espectro e o mesmo seja 

convenientemente valorizado). 
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3.2. Dimensão dos lotes a disponibilizar e número de DUFs 

A Vodafone considera que a proposta constante do SPD 5G da ANACOM deverá necessariamente 

ser revista, no que à dimensão dos lotes a atribuir diz respeito, já que é necessário assegurar que os 

interessados dispõem das condições necessárias para lançarem as suas operações 5G de forma 

eficiente. 

Ressalte-se, aliás, que os lotes deverão ser fixados em termos que viabilizem a operação comercial 

dos operadores e que permitam a sua valorização adequada, mas nunca excessiva.  

Em concreto e no que diz respeito à dimensão dos lotes, é fundamental assegurar que não existe 

uma excessiva granularidade dos mesmos. Mas, por outro lado, importa salientar que a fixação de 

lotes demasiados grandes tem um impacto negativo no grau de flexibilidade dos operadores e 

pode constituir uma barreira à inovação e ao surgimento de novos serviços e redes. 

Ora, na opinião da Vodafone, a dimensão dos lotes da faixa dos 3,6 GHz (20MHz) é demasiado 

elevada.  

É certo que a fixação de lotes de 20 MHz se encontra formalmente alinhada com a Decisão de 

Execução 2019/235/UE, de 24 de janeiro (Decisão respeitante à atualização de condições técnicas 

aplicáveis à faixa de frequências do 3.400-3.800 MHz) a qual, resumidamente, estabelece que os 

lotes de espectro a atribuir na faixa 3,6 GHz deverão ser definidos através de múltiplos de 5 MHz e 

em modo TDD (duplexagem por divisão no tempo), entre outras condições técnicas.  

No entanto, a fixação de lotes de 20 MHz impossibilita uma atribuição mais flexível do espectro e a 

possibilidade de surgirem redes com diferentes escalas, objetivos enumerados pela própria 

ANACOM como norteando a sua escolha por um mecanismo de atribuição através de leilão.  

Assim, a Vodafone considera que deverão ser fixados lotes de 10 MHz para as frequências 

de espectro a atribuir na faixa dos 3,6 GHz6. 

Esta proposta da Vodafone não só respeita as disposições da Decisão da Comissão Europeia 

referida no parágrafo anterior, como contribui para uma maior panóplia de opções ao dispor dos 

diversos licitantes, viabilizando uma atribuição mais eficiente e alinhada com a quantidade de 

espectro efetivamente pretendido por cada um. A título de exemplo, ressaltamos que um licitante 

que pretenda adquirir 50MHz ou 70MHz poderá fazê-lo, sem que para tal tenha de licitar por 

                                                           
6 Remetemos, a este respeito, para as recomendações constantes do “5G Spectrum GSMA Public Policy Position” (julho 

2019)  
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60MHz ou 80MHz (múltiplos de 20MHz mais próximos das suas reais necessidades). Esta opção, 

permite igualmente que o espectro seja distribuído de uma forma mais uniforme pelos 

interessados. 

3.3. Âmbito territorial da faixa 3,6 GHz - frequências de âmbito regional 

A ANACOM propõe, no SPD 5G, que a utilização das frequências das várias bandas seja de âmbito 

nacional, exceto em relação a uma parte da faixa dos 3,6 MHz (i.e. 3,760-3,800 GHz). 

Com efeito, a ANACOM propõe a reserva de 40 MHz em cada uma das 9 regiões7, sendo 

disponibilizados dois lotes de 20 MHz por cada uma dessas regiões - ou seja, sendo disponibilizados 

40 MHz x 9 regiões. A ANACOM pondera a atribuição de um máximo de 18 DUFs para a faixa 3,760 

- 3,800 GHz. 

A este respeito, a Vodafone gostaria de salientar que, não só não resulta deste SPD que a ANACOM 

tenha identificado a necessidade efetiva de atribuição de direitos de âmbito regional, como a 

reserva de frequências para utilização meramente regional poderá ser extremamente penalizadora 

para o processo de introdução do 5G no território nacional.  

Sobre o âmbito regional dos DUFs apenas se refere no SPD o seguinte:  

“Quanto à faixa dos 3,6 GHz, verifica-se que nos procedimentos de atribuição de diversos países da 

Europa, a dimensão dos lotes tem sido muito variável. Já no que respeita ao respetivo âmbito 

geográfico, verifica-se que, em alguns casos, têm sido disponibilizados lotes a nível regional. 

Podendo também existir em Portugal procura de espectro para uma utilização restrita a zonas 

geográficas específicas, a ANACOM não quer deixar de considerar tal interesse, pelo que serão 

disponibilizados lotes de 20 MHz de âmbito regional, podendo ser equacionada uma eventual 

agregação de regiões, designadamente entre as regiões do litoral e do interior.” (cfr. p. 19). 

(sublinhado nosso). 

A este respeito, a Vodafone considera que, ou bem que já existem, à data, manifestações claras e 

sérias de interesse pela atribuição de DUFs de âmbito regional (o que não parece ser o caso, desde 

logo face à afirmação da ANACOM transcrita supra), ou esta opção não deverá ser sequer 

equacionada, desde logo porque a mesma coloca em causa os objetivos de utilização eficiente do 

espectro. 

                                                           
7 Tendo em conta a divisão territorial por zonas, conforme definido no anexo à Portaria n.º 1062/2004, de 25 de agosto 
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Note-se que, ainda que tal interesse tivesse sido efetivamente demonstrado, importaria, em 

qualquer caso, levar a cabo um juízo de proporcionalidade quanto à reserva de espectro regional 

preconizada, nas vertentes de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, 

designadamente ponderando os impactos que a atribuição de uma licença regional teria na gestão 

global do espectro disponível - i.e., o custo de oportunidade, para o País, decorrente da atribuição 

de licenças regionais, considerando que não inexistem evidências de que haja interesse na 

aquisição das mesmas, como, a existir tal interesse, não é expetável que o mesmo seja  uniforme 

em todas as regiões.  

Recorde-se, a este respeito, que a ponderação de DUFs de âmbito regional agrava a insuficiência 

do espectro disponibilizado na faixa 3,6 GHz. 

Acresce, ainda, que a tendência será a do subaproveitamento dessa faixa de 40 MHz por parte dos 

operadores móveis com operação de âmbito nacional. É expectável que os operadores com 

intenções de operação nacional não disponham de incentivos ao investimento em faixas de âmbito 

regional, dados os elevados riscos de exposição de não poder adquirir o espectro que efetivamente 

pretendem.  

Ora, do exposto supra resulta claramente que a existência de licenças regionais pode deixar “mal 

servidas” algumas regiões, pôr em causa a introdução em pleno do 5G no País e, contrariamente 

ao que se pretende, contribuir para a criação de um fosso digital entre as várias regiões. 

Não existindo quaisquer evidências de procura de direitos de atribuição de cariz regional, a 

Vodafone considera ser desnecessário e contraproducente que se realizem, nesta sede, (mais) 

“experiências” no que à gestão do espectro respeita, experiências estas que podem comprometer 

seriamente a introdução e desenvolvimento do 5G em Portugal. 

Recorde-se, a este respeito, o caso do leilão da Broadband Wireless Access (adiante apenas 

“leilão BWA”) ou Acesso de Banda Larga Via Rádio:  

 No contexto do leilão BWA, o qual tinha como objeto a atribuição de DUFs regionais, foram 

excluídos, numa primeira fase, diversos candidatos; 

 O espectro que sobrou da atribuição às duas entidades licitantes vencedores deste leilão 

encontrava-se de tal forma “retalhado”, designadamente em resultado de se ter optado por 

um leilão regional, que mais nenhuma entidade teve interesse no mesmo numa fase 

posterior, sendo que a desigualdade regional entre as quantidades de espectro 
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remanescente após a atribuição às entidades vencedoras impedia a atribuição de um DUF de 

âmbito nacional; 

 Os termos em que foi conduzido o leilão BWA impediram, assim, uma alocação e utilização 

eficiente do espectro em causa; 

 Por conseguinte, o leilão BWA não garantiu a maximização do benefício dos utilizadores, não 

assegurou a inexistência de distorções na concorrência, não fomentou investimentos 

eficientes, nem tão pouco encorajou a inovação e/ou incentivou a utilização eficiente do 

espectro.  

Tal como acima mencionado, importa atender também os efeitos que a reserva de espectro para 

uma eventual procura de âmbito regional coloca no desenvolvimento de redes nacionais 5G, já 

que leva à criação de uma escassez que seria evitável.  

Com efeito, a disponibilização destes DUFs regionais condiciona a quantidade de espectro a atribuir 

a nível nacional, limitando tais atribuições a um máximo de 260 MHz até 2025 (devido à licença da 

Dense Air) e até 360 MHz após essa data. Tal cenário desencadeia o risco de se criar uma escassez 

adicional e artificial dos recursos de espectro que os atuais operadores poderão licitar e que 

servirão de suporte ao desenvolvimento das suas futuras redes 5G. Tal escassez artificial, portanto, 

evitável, poderá inclusivamente ser agravada pelas pretensões elencadas pela ANACOM no SPD 5G 

de eventualmente reservar um pacote de espectro que, numa primeira fase, poderia ser 

exclusivamente disponibilizado a novos entrantes.  

A escassez excessiva de recursos a disponibilizar que daí resulta poderá provocar uma oneração 

excessiva dos operadores na aquisição de espectro nesta faixa, oneração essa que condicionará, 

necessariamente, os planos de implementação e desenvolvimento futuros das suas redes 5G e a 

capacidade de disponibilização de serviços inovadores a preços competitivos.    

Neste contexto, a consideração de DUFs regionais deverá ser necessariamente precedida duma 

análise que identifique e concretize inequivocamente a existência de procura deste tipo de direitos 

e que detalhe o juízo de proporcionalidade levado a cabo pela ANACOM quanto à medida 

preconizada. Uma decisão com este impacto não poderá ser suportada numa procura de cariz 

meramente potencial.  

Tal estudo deverá, em particular, incorporar uma análise de custo benefício exaustiva quanto ao 

impacto que tais direitos criarão nos processos de atribuição de licenças de âmbito nacional e nas 

condições de dotação de tais recursos aos diferentes operadores que pretendem investir em todo 
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o território nacional. Importa recordar e atender ao efeito que uma oneração excessiva dos preços 

de aquisição destes direitos terá, necessariamente, nos investimentos a realizar pelos operadores 

no desenvolvimento das suas redes 5G e na sua capacidade competitiva de disponibilização dos 

serviços 5G, os quais, recorde-se, serão estruturais para a digitalização do País e para a 

modernização e reforço da competitividade do seu tecido empresarial.   

Importa também considerar se os objetivos que poderão estar subjacentes a uma atribuição de 

direitos de carácter regional - objetivos estes que desconhecemos - não poderão ser atendidos 

através de outras opções menos gravosas. Com efeito, a tecnologia 5G permite a prestação de 

serviços em modalidades inovadoras através de técnicas como o network slicing, as quais 

permitem um nível de adequação e customização das redes dos operadores nacionais às 

necessidades reais e específicas dos seus clientes a nível regional, em particular, de clientes do 

sector industrial, que visem a utilização de redes 5G para suportar a automatização da suas linhas 

de produção e a adequação modernização do sistema produtivo a uma procura cada vez mais 

global e em constante mutação. 

A Vodafone entende que esta alternativa – i.e. a técnica network slicing -, reduzirá 

significativamente o custo social e económico inerente a uma reserva de espectro para atribuição 

regional, contribuindo assim para uma melhoria do bem-estar social face ao que é proposto pelo 

Regulador no SPD 5G. Assim, na análise a promover com vista a fundamentar a necessidade de 

assegurar a definição de direitos de frequências regionais, a ANACOM terá de examinar estas e 

outras alternativas de abordagem que permitam atingir os objetivos que o País pretende. 

A manterem-se tais direitos regionais, os mesmos deverão ser confinados às regiões que em tese, 

mais poderiam beneficiar, tendo em conta a dispersão regional de fixação das populações e da 

concentração da atividade económica. A este respeito, a Vodafone considera desnecessária a 

definição de DUFs regionais para as regiões 1 e 2, as quais, pelas suas caraterísticas 

socioeconómicas e demográficas, serão atendidas de forma eficiente pelos diversos vencedores 

de lotes na faixa dos 3,6 GHz.  

A disponibilização de direitos regionais, a verificar-se, deverá ocorrer apenas nas restantes regiões 

(i.e. 3 a 9), em particular as que abrangem distritos do interior e as Regiões Autónomas, que 

tipicamente padecem de condições mais desfavoráveis no que à fixação da população e atração 

de novos empreendimentos empresariais respeita. 

Assim, a manter-se a definição de DUFs regionais que totalizem 40 MHz por região, os 

mesmos deverão ser previstos para as zonas 3 a 9 e não serem aplicadas às zonas 1 e 2. 
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3.4. Ponto de situação das faixas a disponibilizar ao mercado8 – data de 

disponibilização, condições técnicas associadas à utilização das frequências e 

número de DUFs a disponibilizar   

 Faixa core dos 700 MHz  

A Vodafone considera que a faixa core dos 700MHz, abrangida pela Decisão 2016/687/UE, é uma 

faixa particularmente apta à disponibilização de Serviços de Comunicações Eletrónicas Terrestres 

(adiante apenas “SCET”) e ao desenvolvimento do 5G, na medida em que se adequa à oferta de 

serviços de banda larga e poderá contribuir para fomentar o investimento nas redes de banda larga 

de elevado débito e facilitar a proliferação de serviços digitais avançados. 

Atualmente, esta faixa de frequências está a ser utilizada para Televisão Digital Terrestre (adiante 

apenas “TDT”), auxiliares de radiodifusão e microfones isentos de licenciamento. Assim, para além 

das alterações no Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (adiante apenas “QNAF”) 

mencionadas pela ANACOM no SPD 5G, é necessário proceder à migração da TDT para outras faixas 

de espectro, de modo a libertar esta faixa. 

A Vodafone reitera, nesta sede, a sua preocupação com os atrasos significativos associados a este 

processo9, dado que os mesmos poderão comprometer a implementação do 5G.  

  Faixa dos 900 MHz  

Conforme referido na sua pronúncia à Consulta Pública relativa à faixa 700 MHz e outras faixas, a 

Vodafone considera que este espectro, sujeito às condições da Decisão 2011/251/UE, se reveste 

de características relevantes para o desenvolvimento de uma exploração comercial de SCET. 

Neste sentido, a Vodafone não pode concordar com o deferimento do pedido de atribuição à NOS 

de 2x200 kHz na banda dos 900 MHz por acessibilidade plena, devendo este pedido ser indeferido, 

prevendo-se, outrossim, que a atribuição de tais direitos seja incluída no futuro procedimento de 

atribuição da faixa dos 700 MHz e outras faixas, à semelhança do que a ANACOM propõe efetuar 

para os 2x5MHz do 2100MHz (FDD).  

                                                           
8 A Vodafone segue, ao longo da presente pronúncia, a denominação das faixas adotada pela ANACOM na Tabela 7 do 

SPD 5G. Sempre que relevante, serão identificadas as faixas concretas em causa 
9 Veja-se a Consulta Pública da ANACOM, de 21.08.2019, sobre alterações da rede TDT (MUX A) no contexto da 

libertação da faixa dos 700 MHz – plano de desenvolvimento e calendário. O calendário proposto estabelece que o 

início do processo de migração da TDT ocorrerá apenas entre finais de janeiro e inícios de fevereiro, estimando-se a sua 

conclusão para finais de junho de 2020 
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Importa que a atribuição destes direitos seja sujeita a um processo de seleção concorrencial ou por 

comparação que permita (i) auscultar o mercado sobre a valorização desse espectro, (ii) clarificar o 

prazo aplicável à atribuição dos direitos em causa (ressaltamos a ausência de qualquer referência, 

no SPD NOS, ao prazo de atribuição, o que reforça a necessidade de clarificação e sujeição ao 

procedimento concorrencial); e (iii) identificar os princípios aplicáveis à determinação da 

contrapartida financeira a prestar pela atribuição de tal DUF. Só assim será possível garantir que a 

atribuição dos direitos em causa obedecerá a um processo aberto, transparente e não-

discriminatório.  

  Faixa dos 2,1 GHz (FDD)  

Dada a quantidade de espectro disponível, a Vodafone mantém a posição da sua resposta à 

consulta pública de março de 2018 e também vertida na sua resposta ao SPD da NOS, no sentido 

de o espectro nesta faixa ser relevante para a exploração comercial de SCET. 

 Faixa dos 2,6 GHz  

Não existem comentários específicos a tecer pela Vodafone relativamente às condições técnicas 

aplicadas a esta faixa, nos termos da Decisão 2008/477/CE. 

Salientamos apenas que a sua atribuição simultânea com as demais faixas se afigura útil para o 

desenvolvimento comercial de SCET. 

 Faixa dos 3,6 GHz  

Tal como já foi referido acima (ponto 3), na presente consulta pública a ANACOM propõe incluir no 

futuro procedimento de atribuição de frequências para a implantação do 5G em Portugal, na faixa 

3,6 GHz, um total de 360 MHz de âmbito nacional e 40 MHz de âmbito regional, isto é, para cada 

uma das 9 regiões do território nacional.  

Ou seja, da quantidade total de espectro a disponibilizar nesta faixa, uma parte destina-se, segundo 

a proposta da ANACOM, a uma utilização de âmbito regional, sendo que a totalidade dos 360 MHz 

de âmbito nacional apenas estarão disponíveis após 2025 – data em que caducaria o DUF 

atualmente atribuído à Dense Air. 

Assim, até dezembro de 2020, apenas estaria disponível um máximo de 260 MHz para utilização 

nacional, o que inviabilizaria a atribuição de 100 MHz na faixa 3,6GHz a cada um dos operadores 

móveis – aspeto crítico num momento de arranque do 5G. De acordo com o disposto no SPD 5G, 

esta situação manter-se-ia durante os 5 anos subsequentes, até a cessação do DUF da Dense Air. 
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Em suma, no que concerne à proposta de atribuição de DUFs regionais e sem prejuízo do já referido 

supra a este propósito (cfr. capítulo 3.3), a Vodafone recorda que, atenta a dimensão do País, a 

atribuição desta categoria de DUFs não se justifica do ponto de vista prático, comercial e 

operacional. Na verdade, a atribuição de DUFs regionais poderá resultar (i) na atribuição de espectro 

apenas em determinadas regiões, fomentando discrepâncias regionais e uma degradação da 

coesão digital nacional; (ii) na escassez artificial de espectro disponível nos 3,6 GHz para os 

operadores que pretendam obter DUFs nacionais de 100 MHz (iii) numa alocação 

desfragmentada e ineficiente do espectro nas regiões em que a natureza regional do DUF não 

gere procura efetiva (resultando na devolução do espectro à ANACOM) e (iv) num risco elevado de 

inflação dos preços a pagar fruto da já mencionada escassez artificial do espectro.  

Já no que respeita ao espectro detido pela Dense Air, e sem prejuízo do já referido a este respeito, 

inclusive na pronúncia da Vodafone ao SPD Dense Air, não pode a Vodafone deixar de salientar ser 

absolutamente essencial que o espectro atualmente detido pela Dense Air seja incluído no 

procedimento de atribuição de direitos, cessando, com efeitos imediatos, o DUF atribuído a 

esta entidade.  

Relembramos que, conforme é do conhecimento público, a Dense Air não utiliza (e, 

historicamente, nunca utilizou) o espectro que lhe foi alocado, em clara violação do DUF de que é 

titular. In casu, a manutenção do DUF da Dense Air seria manifestamente prejudicial para o 

mercado e para os consumidores, já que seria criada escassez artificial de um bem essencial para a 

prestação de SCETs, impondo-se, consequentemente, a sua cessação com efeitos imediatos. 

Esta constitui a única opção adequada, atendendo (i) à utilização manifestamente deficiente, por 

parte da Dense Air, do espectro que lhe foi alocado (facto reconhecido pela ANACOM em diversas 

ocasiões10); (ii) à natureza fulcral desta faixa para o 5G e (iii) à vantagem competitiva injustificada 

que resultaria da manutenção do DUF da Dense Air. 

Note-se que o espectro incluído no DUF da Dense Air constitui espectro  estrutural  no que ao 

desenvolvimento do 5G respeita, conforme amplamente reconhecido pelo mercado – desde logo, 

tendo sido considerado pelo Grupo de Política do Espectro Radioelétrico (doravante “RSPG”) como 

faixa preferencial para a implementação da 5.ª Geração Móvel11, conforme patente na sua “Opinion 

                                                           
10 Remetemos, a este respeito, para a pronúncia Vodafone ao SPD Dense Air 
11 Ressalte-se que o RSPG publicou, em novembro de 2016, a sua primeira “Opinion on spectrum related aspects for 

next-generation wireless systems (5G)”, na qual evidencia os elementos que se consideram estratégicos para o rápido 

lançamento de serviços sem fios nos sistemas 5G e identifica como faixas relevantes para o efeito, entre outras, a dos 

3,4-3,8 GHz 
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on spectrum related aspects for next-generation wireless systems” (5G) e no “Strategic Spectrum 

Roadmap towards 5G for Europe”. 

Tal como detalhado nestes documentos, tendo em conta o papel preponderante deste espectro 

no contexto do 5G, o RSPG determina que os Estados-Membros devem ponderar tomar medidas 

adequadas de desfragmentação desta faixa, para que seja autorizada a utilização de lotes 

suficientemente largos de espectro até 2020.  

Este entendimento está, de resto, também refletido no Código Europeu das CE - nomeadamente 

no considerando 135 e no artigo 54.º, que refere que “Até 31 de dezembro de 2020, para os 

sistemas terrestres capazes de fornecer serviços de banda larga sem fios, os Estados-Membros 

tomam, se adequado para facilitar a implantação do 5G, todas as medidas necessárias para: a) 

Reorganizar e permitir a utilização de lotes suficientemente largos das faixa 3,4 — 3,8 GHz; 

e b) Permitir a utilização de pelo menos 1 GHz da faixa 24,25 — 27,5 GHz, desde que sejam 

evidentes a existência de procura do mercado e a ausência de restrições significativas para a 

migração dos utilizadores existentes ou para a libertação da faixa” (sem destaque no original). 

Neste contexto, a Vodafone considera imprescindível que seja disponibilizada a totalidade do 

espectro na faixa dos 3,6 GHz - incluindo, necessariamente, e pelos motivos já expostos, o espectro 

atualmente detido (mas não utilizado) pela Dense Air, cujo DUF deve cessar com efeitos imediatos. 

 

4. Procedimento de atribuição e condições de utilização e atribuição dos DUFs  

4.1. O procedimento de atribuição  

O procedimento de atribuição de direitos de utilização deverá ser “desenhado” de forma a: (i) que 

todos os interessados que apresentem garantias de que farão uma utilização efetiva e eficiente 

das frequências possam concorrer em igualdade de condições; (ii) assegurar o máximo benefício 

aos utilizadores; (iii) garantir a inexistência de distorções à concorrência; (iv) fomentar 

investimentos eficientes e (v) encorajar a inovação. 

A Vodafone concorda com a proposta da ANACOM de recorrer a um processo de leilão- 

naturalmente, desde que sejam asseguradas determinadas condições, como desenvolvido no 

ponto 4.2. Ressalte-se que este procedimento tem, de resto, sido o mecanismo dominante de 

atribuição de espectro móvel nas últimas três décadas, tendo sido pensado com vista a atribuir 

espectro aos participantes da forma mais transparente, imparcial e legalmente robusta, sem 

prejudicar a valorização adequada de um recurso que é escasso. 
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É essencial definir regras que assegurem a transparência do procedimento, que viabilizem a 

execução dos planos de negócio dos operadores e que estimulem a aquisição de espectro e a 

fixação de condições e preços adequados (i.e., o preço de aquisição do espectro não deverá 

representar um encargo financeiro excessivo para os licitantes). 

Assim, e sem prejuízo do que se refere no ponto 4.2, cumpre evidenciar infra alguns dos aspetos a 

considerar no desenho do processo de atribuição do espectro e que correspondem, aliás, às 

melhores práticas neste domínio12. 

O objetivo principal do leilão de espectro deverá ser apoiar o desenvolvimento e 

investimento em serviços móveis acessíveis e de alta qualidade, os quais são vitais para os 

consumidores e para as empresas e encerram benefícios socioeconómicos muito consideráveis. 

Como é do conhecimento geral, existem inúmeros exemplos de leilões de espectro que falharam, 

designadamente por não ter sido atribuído todo ou parte do espectro disponível ou por ter sido 

atribuído o espectro a preços excessivos. Estes insucessos decorreram, designadamente, da 

fixação de preços de reserva elevados, da escassez de espectro disponibilizado atentas as 

necessidades e procura dos operadores e de regras de leilão que impediram a fixação de preços 

ou licitações flexíveis. 

A ANACOM deverá garantir, em particular, que os preços do espectro a atribuir não são tão baixos 

que permitam aquisições meramente oportunistas ou especulativas, nem tão altos que possam 

pôr em causa os investimentos dos operadores no rollout do 5G e no desenvolvimento de produtos 

e serviços inovadores.  

 A escolha de licitantes privilegiados distorce as condições de igualdade do 

mercado 

Os leilões devem, por norma, ser procedimentos abertos, em termos justos e equitativos, a todos 

os participantes qualificados. No entanto, por vezes as entidades que procedem à atribuição de 

espectro influenciam o processo de determinação dos " licitadores vencedores" ao reservarem 

espectro para determinados participantes, como por exemplo, novos entrantes ou certas entidades 

do setor. Esse tipo de intervenção no normal funcionamento do mercado apenas seria apropriado 

                                                           

12 Algumas destas práticas e orientações estão também refletidas num documento muito recentemente publicado 

pela Global System for Mobile Communications Association (adiante apenas GSMA). Cfr. report Auction Best Practice 

GSMA Public Policy Position de maio de 2019 
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caso, após a realização de uma análise aprofundada do mercado nacional, fossem identificadas 

distorções efetivas da concorrência que não pudessem ser adequadamente endereçadas através 

de outros meios.  

Ora, tal não é manifestamente o caso do mercado português, cujo quadro legal e regulatório 

garante condições de acesso ao mercado por parte de novos entrantes. A este respeito, ressalte-

se que os MVNOs têm já, atualmente, direito de acesso à rede instalada pelos MNOs, sendo que 

existem hoje diversos acordos de acesso celebrados por via negocial entre MNOs e MVNOs. 

Salientamos, a este respeito, que de acordo com dados da própria ANACOM13, no final de 2018, 

eram sete as entidades que prestavam serviços móveis em Portugal, em concreto, 3 operadores de 

rede – MEO, Vodafone e NOS – e 4 MVNOs, cujos serviços são suportados na rede dos MNOs, nos 

termos previstos por lei e pelos acordos celebrados entre estas entidades.  

 

Os dados supra demonstram ausência de introdução de novas medidas regulatórias quando a 

atuação no mercado de operadores não tradicionais está já garantida atentas as obrigações 

previstas no Leilão Multifaixa14. 

A Vodafone considera fulcral que o leilão garanta que todos os interessados sejam considerados 

em igualdade de condições. Com efeito, não deverão ser criadas exceções ou regimes 

especiais que determinem a atribuição de uma vantagem competitiva a determinadas 

entidades. 

                                                           
13 Vide Relatório “O Sector das Comunicações 2018”, publicado pela ANACOM a 31 de outubro de 2019: 

https://www.anacom.pt/streaming/SectorComunicacoes2018.pdf?contentId=1485099&field=ATTACHED_FILE  
14 Regulamento n.º 560-A/2011, publicado a 19 de outubro 

https://www.anacom.pt/streaming/SectorComunicacoes2018.pdf?contentId=1485099&field=ATTACHED_FILE
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A ANACOM dispõe, aliás, de evidências relativamente às consequências nefastas decorrentes da 

fixação de condições assimétricas na atribuição de espectro. Referimo-nos, em particular, ao 

procedimento de atribuição promovido através do leilão de BWA15, no qual se vedou, numa 

primeira fase, a participação de detentores de DUFs para a prestação do serviço móvel terrestre 

acessível ao público, o que resultou numa atribuição parcial e ineficiente de espectro a entidades 

como a Dense Air  que ainda hoje não utiliza de forma efetiva, essas frequências.  

Ademais, e caso o direito de utilização da Dense Air se mantenha - indevidamente - em vigor, a 

ANACOM terá de implementar condições que promovam um tratamento equitativo entre os 

detentores de DUF na faixa 3,6 GHz, no que diz respeito às condições de utilização, ao preço a 

pagar pelas faixas, às obrigações a impor e às taxas devidas pela sua utilização. Quanto a este 

último ponto, importa referir que, tanto quando é do conhecimento público, a Dense Air paga taxas 

de utilização de espectro previstas no número 1.3.8 do Anexo IV da Portaria n.º 1473-B/2008, de 

17 de dezembro (adiante apenas “Portaria das Taxas”).  

Ora, tal estipulação terá necessariamente de ser revista, caso o Regulador mantenha, em sede de 

decisão final, a proposta de alteração do DUF desta entidade que submeteu através do SPD Dense 

Air, opção, com a qual a Vodafone não se conforma. Mas se, assim for, esta entidade deverá, 

necessariamente, passar a suportar as taxas aplicáveis aos demais operadores de SCET, i.e., de 

acordo com o número 1.1 do mesmo Anexo. O posicionamento da ANACOM relativamente a este 

tema não é, de resto, de todo claro no SPD Dense Air, em que a ANACOM refere apenas que se trata 

de matéria da competência do Governo. 

Cumpre ainda referir que a ausência de acessibilidade equitativa ao espectro disponível apresenta 

um risco de inflacionamento dos preços a pagar pela atribuição de espectro. Se as regras do leilão 

não respeitarem o princípio da igualdade de candidatos e da não discriminação, tal condicionará 

inexoravelmente o processo de introdução do 5G em Portugal e a proliferação e adoção desta 

tecnologia. 

Face ao exposto, a Vodafone não concorda com a possibilidade, expressa no SPD 5G, de ser criado 

um pacote de espectro que, numa primeira fase, seja disponibilizado apenas a novos entrantes. Tal 

resultará na repetição dos erros verificados no Leilão de BWA, do qual decorreram consequências 

nefastas de subaproveitamento, atrasos e oportunidades perdidas de que ainda hoje o País padece.  

                                                           
15 Estabelecido pelo Regulamento n.º 427/2009, publicado a 29 de outubro 
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 O leilão deve procurar assegurar a atribuição de espectro a entidades que 

oferecem garantias de utilização eficiente deste recurso 

É fundamental garantir a seriedade das intenções dos candidatos que participam no leilão e, 

principalmente, assegurar que os DUFs são adquiridos com o intuito de fazer uma utilização efetiva 

das frequências, e não com um propósito meramente especulativo ou de prossecução de lucro 

através do comummente designado comércio secundário do espectro. 

Este propósito poderá ser assegurado através da imposição de requisitos tais como: (i) o 

estabelecimento de cauções e garantias para participação no processo de atribuição; (ii) a 

determinação de um prazo máximo para o lançamento comercial de ofertas associadas às faixas a 

adquirir no leilão; e (iii) a fixação de períodos mínimos durante os quais os direitos adquiridos não 

poderão ser alienados a terceiros (exceto, naturalmente, no âmbito de reorganizações societárias)  

– os quais não deverão ser inferiores a 5 anos. 

De resto, não pode a Vodafone deixar de reiterar as suas fundadas reservas à concessão de DUFs a 

entidades que não sejam operadores de redes eletrónicas (e, principalmente, para efeitos de 

utilizações privativas), sobretudo nos casos em que tal espectro é fundamental para os operadores 

que atuam no sector das comunicações eletrónicas. As reservas da Vodafone resultam da ausência 

de experiência comprovada na utilização eficiente e eficaz do espectro por esse tipo de entidades, 

e da dificuldade em atingir paridade entre operadores e não-operadores no que se refere a 

obrigações regulatórias. De igual forma, a Vodafone não pode deixar de salientar o risco de 

mitigação significativa dos ganhos que decorrem, para a sociedade como um todo, da atribuição 

de DUFs que permitam a disponibilização de serviços acessíveis a todos os agentes de mercado, 

em contraste com a atribuição de direitos que beneficiam uma única entidade ou grupo restrito de 

entidades (verticais).  

 A Vodafone considera que a fixação de requisitos mínimos de participação no 

procedimento de atribuição do espectro contribuirá também para mitigar possíveis 

iniciativas de contestação do mecanismo de atribuição de DUFs, bem como do 

resultado do leilão – o que seria altamente prejudicial para o presente procedimento, 

nomeadamente atenta a desejável celeridade no aproveitamento do espectro e 

desenvolvimento de serviços 5G. A definição dos preços de reserva é um ponto 

crucial na determinação do sucesso do processo de atribuição do espectro  
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É fundamental assegurar a razoabilidade dos preços de reserva associados ao espectro, em termos 

que garantam:  

(i) A minimização de quaisquer impactos negativos que os preços de reserva possam ter na 

participação no leilão e nos subsequentes planos de implementação do 5G dos operadores; 

(ii) A igualdade entre as diferentes entidades interessadas (devendo, em qualquer caso, ser 

assegurada a aplicação de preços de reserva transversalmente a todos os participantes no 

leilão, independentemente da sua natureza); 

(iii) Equilíbrio na relação entre preços de reserva e obrigações associadas aos DUFs (aspeto 

desenvolvido no ponto 4.3); e  

(iv) A necessidade de permitir ao mercado a fixação de um preço justo.  

Note-se que, de acordo com os estudos mais recentes sobre esta matéria, a fixação de preços de 

reserva de espectro mais elevados está tipicamente associada (i) à prática de preços retalhistas 

mais elevados, (ii) a uma qualidade da rede inferior e (iii) à menor capacidade de oferta , por parte 

dos operadores, de serviços inovadores, já que aqueles ficam limitados na sua capacidade de 

investimento no rollout da rede. 

De resto e de acordo com a GSMA16, a prática mais adequada para a definição do preço de reserva 

determina que o mesmo seja de valor inferior a uma estimativa conservadora do valor de mercado 

do espectro em causa, permitindo-se assim que o mecanismo de leilão determine o preço justo do 

mesmo para o mercado. 

Neste contexto, importa ter em conta também o considerando 101 do Código Europeu das CE, de 

acordo com o qual: “Com vista a assegurar uma utilização ótima do espectro de radiofrequências, 

os Estados-Membros deverão, por conseguinte, fixar os preços de reserva de uma forma 

que leve à concessão eficiente desses direitos, independentemente do tipo de processo de 

seleção utilizado. Os Estados-Membros deverão também ter em conta eventuais custos 

associados ao cumprimento das condições de autorização impostas para promover objetivos 

estratégicos. Ao fazê-lo, deverá igualmente ser tida em conta a situação concorrencial do 

mercado em causa, incluindo as possíveis utilizações alternativas dos recursos”. 

Importa também ter em consideração, na determinação do preço de reserva, o valor que esses 

direitos terão numa eventual utilização alternativa ao SCET. Tal é explicitamente previsto no artigo 

                                                           
16 “5G Spectrum – GSMA Public Policy Position” (julho 2019) 
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42.º do Código Europeu das CE que visa a adequação das condições de atribuição à garantia de 

uma utilização eficiente do espectro, o que deverá estar refletido na decisão final. 

4.2. Modelo de leilão 

A escolha do modelo de leilão deve considerar fatores como a dinâmica do mercado, o tipo e a 

quantidade de espectro que irá ser leiloada, incluindo o número de bandas. 

Acima de tudo, deverá ser garantido que o espectro é atribuído (i) de forma transparente e justa aos 

operadores que valorizem adequadamente o espectro e tenham capacidade comprovada e planos 

concretos de utilização eficiente e efetiva do mesmo, em benefício dos consumidores; e (ii) pelo 

valor de mercado, minimizando-se riscos e incertezas que possam levar a lances excessivamente 

altos que serão, em última análise, manifestamente prejudiciais para os consumidores e empresas. 

Na maioria dos casos, é possível garantir o referido desiderato utilizando o modelo de multiple 

round auction. Este tipo de leilão tem, desde logo, o benefício de permitir que todos os licitantes 

tenham visibilidade sobre os preços e que os mesmos possam expressar as suas preferências pelos 

respetivos complementos e/ou substitutos. Estas abordagens de múltiplas etapas devem ser 

cuidadosamente desenhadas, com regras de atividade que levem a um resultado justo e que 

permitam a descoberta de valorização dos DUFs das diferentes faixas a atribuir num mesmo 

mecanismo de atribuição concorrencial. 

Concretizando, o modelo de leilão a equacionar deverá, na opinião da Vodafone, ser o modelo 

Simultaneous Multi-Round Auction (SMRA), adotado em diversos países europeus, e que permite 

um procedimento transparente, simples e de fácil concretização.  

Salvaguardados os princípios referidos no ponto 4.1. supra, este modelo facilita uma atribuição 

eficiente dos recursos de espectro a leiloar, dotando concomitantemente os operadores da 

flexibilidade necessária para o desenvolvimento das suas estratégias de aquisição e valorização 

através da exploração da substituibilidade e complementaridade existentes entre as diversas faixas 

a atribuir.  

As propostas devem ser vinculativas, mas deve haver margem para uma “retirada” limitada de 

propostas de forma a evitar o risco de exposição, em que é alocado a determinado operador uma 

quantidade parcial de espectro que não se adequa ao desenvolvimento de uma rede de 

comunicações. Por outro lado, uma flexibilidade excessiva pode levar a leilões excessivamente 

longos e permitir espaço para lances anticompetitivos, pelo que as regras devem ser 

cuidadosamente consideradas.  
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Os procedimentos de atribuição de espectro com alto risco, como leilões selados de primeiro preço 

(first price sealed bid auctions), devem ser evitados, pois podem levar a preços excessivamente 

altos e resultar numa atribuição ineficiente. 

4.3. Condições associadas à atribuição e utilização de frequências  

Na presente consulta, a ANACOM refere que, atendendo a que o espectro constitui um recurso 

escasso, pondera que a atribuição de DUFs seja acompanhada de obrigações que visariam dar 

cumprimento a objetivos de interesse público, nomeadamente nas faixas dos 700 MHz e dos 3,6 

GHz.  

A ANACOM pondera, a este respeito: 

(i) Impor obrigações de acesso à rede para promoção de novas entidades, beneficiando em 

particular as que não têm qualquer espectro, obrigações de partilha de infraestruturas, 

podendo assumir a forma de roaming nacional, nomeadamente em áreas de baixa 

densidade populacional; 

(ii) Fixar obrigações associadas aos DUF na faixa dos 700 MHz envolvendo obrigações de 

cobertura de voz na generalidade do território nacional e de cobertura de dados de banda 

larga em determinadas áreas geográficas e nas principais vias de transporte viário; 

(iii) Impor obrigações de instalação de estações de base no que respeita à faixa dos 3,6 GHz, 

designadamente em locais com potencial de desenvolvimento económico. 

Algumas das obrigações acima referidas poderão, de acordo com a ANACOM, variar consoante as 

quantidades de espectro adquiridas. 

A Vodafone não pode deixar de salientar que quaisquer condições associadas à utilização de 

frequências no contexto do leilão deverão obedecer a um juízo estrito de necessidade e 

proporcionalidade, tendo designadamente em consideração o essencial fomento ao investimento 

no 5G, de forma a promover a prossecução do objetivo final do leilão - isto é, a atribuição de DUFs 

que permitam aos operadores investir no desenvolvimento de produtos e serviços suportados na 

tecnologia  5G e assegurar, nesta sede, a prossecução dos objetivos estratégicos do País . 

Esta preocupação é essencial, na medida em que a imposição de quaisquer obrigações de 

cobertura terá, naturalmente, reflexo na valorização deste recurso por parte dos licitantes, uma vez 

que os beneficiários de tais direitos terão necessariamente de canalizar recursos financeiros 
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inicialmente afetos a serviços e produtos 5G, para o cumprimento dos níveis de cobertura fixados 

nas ditas obrigações. 

Esta preocupação vai, de resto, ao encontro das prioridades do próprio legislador comunitário. 

Com efeito, no considerando 133 do Código Europeu das CE, refere-se que “Quando 

indevidamente aplicadas, certas condições utilizadas para promover a concorrência poderão ter 

outros efeitos. Por exemplo, a imposição de limites máximos e de reservas de espectro de 

radiofrequências poderão criar uma escassez artificial, as obrigações em matéria de acesso ao 

mercado grossista poderão limitar indevidamente os modelos de negócio na ausência de poder de 

mercado e os limites a nível de transferências poderão impedir o objetivo da concorrência, o qual 

deverá ser consistentemente levado a cabo. O recurso a tais medidas deverá, por conseguinte, 

basear-se numa avaliação exaustiva e objetiva, pelas autoridades reguladoras nacionais e outras 

autoridades competentes do mercado e das condições de concorrência (…)”  

Neste sentido e de forma a assegurar a flexibilidade necessária para os diferentes operadores, 

quaisquer obrigações em matéria de cobertura deverão estar devidamente fundamentadas pelo 

Regulador e suportadas em dados concretos de mercado e em necessidades efetivamente 

verificadas.  

Analisemos, assim, algumas das condições que a ANACOM está a considerar no contexto do 

presente SPD: 

• Obrigações de cobertura  

A imposição de obrigações de cobertura deverá (i) refletir necessidades específicas e comprovadas 

falhas de cobertura no País; e (ii) ter lugar apenas nos casos em que as eventuais falhas não possam 

ser supridas através de mecanismos de cooperação entre os operadores e entidades públicas, à 

semelhança do que aconteceu na cobertura do parque nacional do Gerês.  

Note-se que Portugal apresenta valores muito positivos em matéria de cobertura, em comparação 

com os níveis de cobertura nos restantes países europeus. 

A este respeito saliente-se que no Digital Economy and Society Index 201917, se refere que Portugal 

apresenta vários indicadores acima da média europeia: 

 Um nível de cobertura com redes 4G de 96%, sendo a média europeia 94%;  

                                                           
17 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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 Um nível de cobertura de redes ultrarrápidas de banda larga de 76%, sendo a média 

europeia 60%); 

 Uma taxa de adesão a serviços de banda larga ultrarrápida de 50% - 2º país do ranking 

europeu - sendo a média europeia de 20%. 

Adicionalmente, no seu mais recente relatório “Sector das Comunicações 2018”, a própria 

ANACOM salienta que os consumidores portugueses não consideram que a cobertura constitua 

uma das principais barreiras ao acesso aos serviços, referindo ainda a existência de acordos de 

partilha de infraestruturas das redes móveis. 

Importa também destacar que a ANACOM já impôs obrigações de cobertura aos operadores móveis 

relativas a 1.068 freguesias (480 freguesias identificadas no contexto do regulamento do Leilão 

Multifaixa e 588 freguesias identificadas no âmbito da renovação dos DUF da faixa 2100 GHz), 

abrangendo 25% das freguesias totais existentes e 56.5% da extensão do território nacional, bem 

como cerca de 9.1% da população. 

As chamadas “falhas de cobertura” referidas no SPD 5G e na própria intervenção da ANACOM no 

acima referido 29º Digital Business Congress não constituem verdadeiras falhas de cobertura. 

Decorrerão, sim, do facto de utilizadores em determinadas zonas geográfica não serem clientes 

do operador com obrigação de cobertura na área em causa. Esta constitui, infelizmente, uma 

limitação da solução de cobertura adotada pelo Regulador. 

Veja-se, a título de exemplo, as reclamações que o Regulador tem partilhado com a Vodafone e 

que se parecem enquadrar nas situações referidas no SPD 5G. 

[CONFIDENCIAL] 

Com base nos valores apurados pela Vodafone e comunicados às entidades queixosas, constata-

se assim alguma falta de rigor na exposição das questões e/ou um descontentamento 

incorretamente direcionado à Vodafone. Existem fortes indícios de que as queixas de cobertura 

advêm da cobertura insuficiente de um outro operador (e que porventura, seja o contratado por 

alguns dos moradores das localidades e municípios que estruturam as queixas) e não da cobertura 

insuficiente da generalidade dos operadores – e claramente, não da rede da Vodafone. Ora, atento 

o acima exposto, impõe-se uma análise rigorosa das necessidades do mercado e da definição da 

melhor forma de as satisfazer.  
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Neste caso concreto a ANACOM optou pelo reforço da cobertura em zonas rurais e remotas por 

via da definição de obrigações de cobertura dividas pelos 3 operadores, o que explica as 

reclamações apresentadas. 

Entendemos assim que, antes de mais e para este tipo de situações, deverá ser efetuado um 

levantamento exaustivo e rigoroso das falhas de cobertura que possam, eventualmente, existir e, 

posteriormente, deverão a ANACOM e o Governo, no contexto das respetivas atribuições e 

competências, promover acordos entre os operadores para sanar as falhas identificadas, devendo 

ser atribuído um prazo razoável para a respetiva concretização da cobertura. Estas iniciativas 

deverão ser apoiadas, sempre que se justifique, por capitais ou fundos públicos ou comunitários 

destinados à promoção da info-inclusão e coesão territorial. Tal começa a ser prática em alguns 

países europeus. 

Para facilidade de ilustração, a Vodafone gostaria de salientar dois exemplos práticos: 

(i) Reino Unido 

O Governo do Reino Unido promoveu recentemente um acordo comercial entre quatro 

operadores de rede móvel – EE, O2, Three e Vodafone – que visa garantir a cobertura de redes 

de alta qualidade em zonas rurais. 

Ao invés de se seguir a metodologia inicialmente proposta pela OFCOM (previsão de 

obrigações de cobertura de 90% do território nacional até 2024, como contrapartida pela 

oferta de descontos no preço de aquisição das faixas de frequência durante o leilão), foi seguida 

uma via alternativa, isto é, de partilha de rede em zonas rurais («Shared Rural Network»), 

apoiado parcialmente por fundos públicos. A principal vantagem desta solução será a 

prestação de um melhor serviço às populações que habitam essas zonas e com menor custo 

para o erário público, pois os operadores de rede irão colaborar no sentido de obter uma melhor 

cobertura nessas regiões, ao invés de competirem num leilão para prestarem esses serviços 

individualmente.  

Esta solução permite a prestação de um melhor serviço aos consumidores ao disponibilizar 

serviços 5G a preços mais competitivos, promovendo a adoção desta tecnologia tão inovadora. 

Trata-se, no entender da Vodafone, de uma solução que promove os objetivos fundamentais 

de eficiência (racionalização dos custos) e eficácia (garantia uma melhor cobertura nas zonas 

rurais). 
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(ii) Alemanha 

Em novembro de 2019, foi anunciada a assinatura, pela Deutsche Telekom, Telefónica 

Deutschland e Vodafone, de uma letter of intent, na qual estes operadores acordaram 

colaborar e proceder à partilha de rede e de infraestruturas, com vista a expandir a cobertura 

da rede móvel, sobretudo em áreas rurais e ao longo de rotas de transportes rodoviários, 

ferroviários e de vias navegáveis interiores.  

Esta colaboração implicará a cooperação, entre os três operadores móveis, na instalação e 

operacionalização de mais de 6.000 novas estações base, com vista a agilizar o processo de 

expansão da rede móvel no território nacional e mitigar os custos associados ao procedimento 

de atribuição de DUFs para efeitos de implementação do 5G no país.  

Relativamente a este caso, note-se ainda que, atualmente, o Estado financia e/ou co-financia 

diretamente, a nível federal, diversas iniciativas de investimento na construção, 

desenvolvimento e melhoria de infraestruturas aptas a alojar serviços e redes de 

comunicações eletrónicas. Em particular, chamamos a atenção para o objetivo governamental 

de investir 1.1 bilião de euros na expansão de redes de comunicações eletrónicas em áreas de 

baixa rentabilidade para os operadores.18 Ademais, existe um conjunto de fundos públicos de 

que os operadores poderão beneficiar a nível regional. 

A posição defendida pela ANACOM na sessão de abertura do referido 29º Digital Business Congress 

vai de encontro a este tipo de abordagem de fomento de acordos entre operadores secundados, 

sempre que se justifique, por fundos estatais ou da União Europeia. Com efeito, foi aí referido que 

devem favorecer-se soluções de autorregulação - passamos a citar a propósito da autorregulação: 

“pode e deve ser um instrumento relevante para o mercado, baseado no estabelecimento de 

regras pelos próprios operadores, os quais, desejavelmente, não devem esperar pela intervenção 

do regulador e, ainda menos, pela alteração da lei para dar resposta aos problemas que surgem no 

desenvolvimento da atividade de telecomunicações em Portugal”.  

• Obrigações de acesso à rede  

A este respeito, não pode a Vodafone deixar de salientar o facto de, do Leilão Multifaixa, terem já 

resultado obrigações de acesso à rede, então determinadas com vista a fomentar a participação de 

novos entrantes. 

                                                           
18 Conforme notícia pública disponível, entre outras fontes, em https://www.telecompaper.com/news/german-govt-

to-invest-eur-11-bln-by-2024-to-cover-mobile-gaps-through-public-company--1316511  

https://www.telecompaper.com/news/german-govt-to-invest-eur-11-bln-by-2024-to-cover-mobile-gaps-through-public-company--1316511
https://www.telecompaper.com/news/german-govt-to-invest-eur-11-bln-by-2024-to-cover-mobile-gaps-through-public-company--1316511
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Note-se, de resto, que o próprio mercado nacional tem logrado encontrar soluções para 

operadores que pretendam lançar operações destinadas a atender a franjas de mercado que 

pretendem explorar comercialmente. Veja-se o caso do MVNO que atualmente utiliza a rede da 

Vodafone, beneficiando de funcionalidades e recursos acordados por via negocial, utilizando 

diversas faixas de espectro detidas pela Vodafone. 

Atendendo (i) ao estado atual do mercado; (ii) à existência de mecanismos em vigor de partilha e 

acesso à rede e infraestruturas dos/entre os vários operadores e (iii) a critérios de equilíbrio de 

mercado e razoabilidade, não vê a Vodafone fundamentos para o estabelecimento de obrigações 

adicionais nesta matéria, no contexto do SPD 5G. 

Nem tão pouco deverá tal obrigação procurar resolver uma falha que não existe. 

Com efeito, a ANACOM parece dar a entender ao longo do SPD 5G que há razões para fomentar 

uma maior dinâmica competitiva no mercado dos SCET, apontando como justificações para tal 

entendimento (i) a dificuldade de entrada de novos intervenientes no mercado móvel, bem como 

(ii) a verificação de taxas de penetração do serviço de banda larga móvel inferiores à média 

europeia19 e (iii)  o facto de constar do estudo da Comissão Europeia “Mobile Broadband Prices in 

Europe 2018” que Portugal é um dos países em que este serviço é considerado “relativamente 

caro”. 

Sobre o ponto (i) é claro, pelo acima exposto, que não existem limitações à entrada de novos 

entrantes por via das obrigações estabelecidas no Leilão Multifaixa e dos acordos negocialmente 

celebrados com os MVNOs presentes no mercado português. 

Sobre os restantes pontos que a ANACOM refere para, no seu entendimento, se justificar a 

imposição de obrigações (adicionais) de acesso no futuro procedimento de atribuição de espectro, 

importa referir o seguinte: 

 No que diz respeito às taxas de penetração da banda larga móvel, o Regulador parece 

ignorar aspetos tão cruciais como sejam os constrangimentos próprios que existem no lado 

da procura deste tipo de serviços. 

Conforme explanado no relatório “Sector das Comunicações 2018”, Portugal figura nos 

países em que há uma menor percentagem de utilização do serviço de internet nos últimos 

3 meses, situando-se 10 pontos percentuais abaixo da média europeia. Mas ao analisar em 

                                                           
19 70% habitantes em Portugal, ao passo que a média europeia se situa nos 96%  
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maior detalhe o quadro 4.16 do anexo aos capítulos do referido relatório20 (“Anexo Sector 

das Comunicações 2018”), constata-se que Portugal figura pior nos escalões etários 

superiores a 45 anos e na população reformada ou inativa, figurando na média ou acima da 

mesma em todos os escalões etários que compreendem as idades dos 16 aos 44 anos. 

Verifica-se igualmente que, quando questionados sobre os motivos para não ter acesso à 

Internet em casa, os portugueses apontam para a ausência de necessidade (58.6%) ou não 

saberem utilizar o serviço (23,4%), sendo apenas referido por 8.8% dos inquiridos o motivo 

de considerar o serviço caro e/ou sofrer de dificuldades económicas. 

Existem, assim, constrangimentos muito mais sérios - e, realce-se, externos aos operadores 

de SCET – que condicionam a adesão ao serviço de Internet e, bem assim, ao serviço de 

banda larga móvel, relacionados com a procura do próprio serviço. Felizmente, tais 

constrangimentos não são sentidos de forma homogénea por toda a população nacional, 

o que pode ser um indicador relevante para a planificação e implementação de programas 

de fomento da utilização deste serviço por parte do Estado português. 

 No que se refere à comparação de preços identificada no estudo “Mobile Broadband 

Prices in Europe 2018”, importa salientar que tal comparação é baseada na valorização, 

através do recurso a ofertas públicas dos principais operadores em cada país, de diferentes 

perfis de utilização de SCET. Ora, os perfis de utilização considerados nada têm a ver com a 

realidade verificada no nosso País. Tal questão é de tal forma determinante nos resultados 

apurados pelo estudo da Comissão Europeia, que a própria ANACOM, reconhecendo as 

limitações intrínsecas à metodologia utilizada no estudo, procurou aperfeiçoar os seus 

resultados através da realização de outro estudo que, embora assente em pressupostos 

idênticos, utilizava perfis de utilização adequados aos padrões de consumo nacionais. As 

conclusões deste estudo, realizado em julho de 2016 e publicado no relatório “Sector das 

Comunicações 2016”21,, colocavam Portugal entre os países com preços mais baixos. 

Tais conclusões são também corroboradas pelo recente estudo desenvolvido pela Deloitte 

para a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (“Apritel”). Embora a 

abordagem metodológica seja diferente e, no entender da Vodafone, mais rigorosa22, 

                                                           
20 Anexos disponíveis em: 

https://www.anacom.pt/streaming/Anexo_Capitulos_SC2018.xlsx?contentId=1494783&field=ATTACHED_FILE  
21 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409782  
22 O objetivo do estudo é comparar preços médios de serviços de comunicações eletrónicas com foco nas 

características dos produtos mais comercializados em Portugal, seguindo a metodologia de oferta predominante e 

https://www.anacom.pt/streaming/Anexo_Capitulos_SC2018.xlsx?contentId=1494783&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409782
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Portugal figura novamente como um país em que os preços praticados por ofertas 3P e 4P 

são dos mais baixos, -34% e -20% respetivamente face ao valor médio dos países 

considerados. Recorde-se que, para além das ofertas em pacote serem das que apresentam 

maior adesão nas famílias portuguesas – 93.7% das famílias subscrevem estas ofertas –, a 

maioria das subscrições de serviços de banda larga móvel (61.5%) são efetuadas por via 

deste tipo de ofertas, conforme informação constante do quadro 6.10 do Anexo Sector das 

Comunicações 2018. 

Por fim, importa também destacar que a própria ANACOM considera que a informação que 

publica relativa a variação anual ou mensal de preços deverá ser sempre complementada 

por uma apreciação das características das ofertas e por indicadores específicos constantes 

nos diferentes relatórios estatísticos apresentados por esta entidade23. 

Da análise desses indicadores constata-se que as receitas do sector como um todo têm 

registado quebras anuais (-2.2% em 2018, segundo Sector das Comunicações 2018), ao 

passo que o nível de utilização de serviços de comunicações eletrónicas aumentou 

significativamente (+40.7% de tráfego internet fixa, +21.9% de internet móvel e +4.6% voz 

móvel em 2018, segundo o mesmo relatório). Neste particular, registe-se a quebra de 

receita média por subscritor de pacotes de serviços que se verificou entre 2017 e 2018, de 

40.5924 euros para 34.49 euros, ou seja, -15%. Reitere-se que tal quebra se verificou nos 

serviços com maior nível de adesão das famílias portuguesas.    

De igual modo, verifica-se que a receita média anual por utilizador em Portugal é abaixo da 

média europeia para o serviço telefónico móvel. 

Pelo exposto, a Vodafone não pode concordar que existam quaisquer indícios de que o mercado 

português de SCET apresente falhas e que se possa caraterizar como um mercado que padeça de 

falta de dinâmica competitiva. A Vodafone considera não existirem fundamentos para a 

determinação da imposição de obrigações de acesso nos DUFs a atribuir em 2020.    

 

                                                           
procurando valorizá-la nos diferentes países considerados (Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Estónia, França, 

Hungria, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido).   

 
23 Nota incluída nos relatórios da ANACOM sobre a evolução de preços baseada na variação do sub-índice “serviços 

telefónicos e de telecópia” do Índice de Preços no Consumidor (IPC) e do Índice Harmonizado de Preços no 

consumidor (IHPC), apurado pelo Instituto Nacional de Estatística 
24 “Sector das Comunicações 2017” da ANACOM: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456038  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456038


Versão Não Confidencial 

 

33 
 

 

• Obrigações de partilha de infraestruturas  

A Vodafone gostaria, a este respeito, de salientar que se encontram já em vigor diversos acordos, 

celebrados entre diferentes operadores, com vista à partilha de infraestrutura apta para o 

desenvolvimento de redes móveis. A título de exemplo e para mera facilidade de referência, o 

acordo de partilha de infraestrutura entre a NOS e a Vodafone, assinado em setembro de 2017, 

inclui a partilha mínima de 200 torres móveis. 

Por outro lado, salientamos que o quadro legal e regulatório português se encontra já muito 

desenvolvido e é muito claro em matéria de obrigações de partilha de infraestrutura. 

A este respeito, chamamos a atenção para o âmbito e contexto do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 

21 de maio, na sua redação atual, que define o regime jurídico da construção, do acesso e da 

instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas. Este diploma estabelece já, 

entre outros: (i) o princípio da promoção, pelas empresas prestadoras de serviços de comunicações 

eletrónicas, da celebração de acordos com vista à partilha dos locais e dos recursos instalados ou 

a instalar; a (ii) harmonização de procedimentos e diligências entre as várias partes interessadas; 

(iii) a possibilidade de imposição de medidas condicionantes do funcionamento dos recursos a 

instalar; (iv) deveres de elaboração e manutenção de cadastro com informação descritiva e 

georreferenciada relativa às infraestruturas aptas a alojar redes de comunicações eletrónicas; e (v) 

um quadro sancionatório aplicável aos casos de incumprimento destas obrigações. 

Ademais, já existem em Portugal empresas cuja atividade principal consiste na disponibilização de 

espaço em infraestruturas com vista a instalação de redes de comunicações eletrónicas como 

sejam a OMTEL, a First Rule e outras que, operando noutros ramos de atividade económica, mas 

detendo infraestruturas aptas ao seu alojamento, promovem o acesso de terceiros para instalação 

de redes de comunicações eletrónicas. 

Atendendo ao contexto jurídico da partilha de infraestruturas em Portugal, à existência de acordos 

comerciais neste âmbito, e às obrigações e direitos já existentes, não vê a Vodafone fundamento 

prático ou necessidade de mercado para a imposição de quaisquer obrigações específicas 

adicionais a este respeito, no contexto do SPD 5G.  

• Obrigações de instalação de estações de base 

A Vodafone não considera adequada a definição de obrigações de instalação de estações de base 

associadas à atribuição de DUFs neste contexto. 
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Note-se, a este respeito, que quaisquer obrigações eventualmente associadas à implementação 

do 5G e para a utilização de espectro se devem pautar pela fixação de objetivos e obrigações de 

resultado (fixando objetivos de velocidade na disponibilização dos serviços às populações), ao 

invés de obrigações de meios (i.e. fixação dos meios pelos quais tais velocidades são atingidas), 

nomeadamente se se atender ao princípio da neutralidade tecnológica. 

Aliás, dado o carácter evolutivo e inovador das redes 5G e do conhecimento que naturalmente se 

irá adquirindo com a experiência, a fixação da instalação de um número mínimo de estações de 

base poderá vir a revelar-se um mecanismo desadequado, redutor, oneroso e eventualmente 

ineficaz.  

4.4. Os limites à atribuição de espectro (spectrum caps) 

A fixação de limites à atribuição de espectro é uma medida adequada para (i) evitar o 

açambarcamento de espectro, (ii) promover a concorrência e, ao mesmo tempo, (iii) garantir a 

utilização eficaz e eficiente do espectro. Estes princípios deverão ser tidos em conta pela ANACOM 

na determinação de limites específicos à atribuição de espectro no contexto do procedimento de 

atribuição de DUFs em consideração. 

Não obstante, tais limites não deverão impedir os licitantes de adquirir o espectro necessário para 

a implementação de redes 5G de forma plena e que permita explorar toda a capacidade da 

tecnologia em causa.  

[CONFIDENCIAL] 

Assim, poderão ser previstos, no leilão, limites de atribuição, desde que na estipulação dos mesmos 

se atendam aos princípios acima elencados, assegurando-se a igualdade de acesso, imprescindível 

para um processo de atribuição que se exige eficiente e que fomente o investimento e 

implementação de redes 5G na plenitude das suas capacidades. Apenas desta forma se poderá 

dotar o País dos meios para assegurar a prosperidade económica nos anos vindouros e a 

continuidade da aproximação aos congéneres europeus no que diz respeito à competitividade da 

economia e ao nível de poder de compra dos cidadãos.   
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5. Taxas 

A Vodafone saúda a iniciativa da ANACOM, no sentido de revisitar as taxas de utilização do espectro, 

no âmbito das suas competências de gestão do espectro e das suas atribuições de coadjuvação do 

Governo, apresentando uma proposta de revisão da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro.  

Esta iniciativa é extremamente pertinente, não só para as faixas de espectro atualmente detidas 

pelos operadores móveis, como também – e com ainda maior intensidade – para o cenário 

aplicável após a conclusão do processo de atribuição de DUFs ora sujeito a consulta. 

Com efeito, o aumento da quantidade de espectro atribuída aos diferentes interessados para fazer 

face às necessidades crescentes de largura de banda expectável para provisionar novos serviços e 

a elevados níveis de qualidade exigirá, necessariamente, a adequação das taxas de utilização 

suportadas anualmente pelos operadores. 

Neste contexto, e conforme referido na sua pronúncia à consulta pública sobre a disponibilização 

de espectro na faixa de frequências dos 700 MHz (e outras faixas relevantes), a Vodafone salienta 

o peso significativo que as taxas devidas pela utilização do espectro radioelétrico têm na atividade 

dos operadores de comunicações eletrónicas, peso este que continua a ser significativo e 

crescente [CONFIDENCIAL]. Importa ainda referir que, para além do valor de taxas de utilização 

de espectro, os operadores suportam ainda a taxa anual devida pelo exercício da atividade de 

fornecedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas, a qual tudo somado, faz com que o 

peso total das taxas pagas pela Vodafone à ANACOM ascenda a [CONFIDENCIAL]. 

A atribuição das quantidades de espectro previstas no SPD 5G traduzir-se-á num aumento 

significativo dos já elevados encargos que os operadores suportam com as taxas de utilização, 

condicionando a capacidade de investimento dos operadores e as condições de disponibilização 

dos respetivos serviços. 

É assim necessário que, na reflexão ora promovida pela ANACOM, seja adotada uma abordagem 

holística na revisão das taxas de utilização.  

Esta abordagem holística terá, necessariamente, de incluir: 

(i) Uma revisão das taxas com vista à sua redução, ou a ponderação de alternativas (por 

exemplo, definição de taxas de utilização distintas, consoante a região do país em causa), 

com vista à redução global do nível de taxas suportadas pelos operadores móveis; 
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(ii) Segurança e certeza jurídica na evolução do valor das taxas de utilização durante todo o 

período em que irão vigorar os DUFs a atribuir, contribuindo assim para a canalização de 

recursos para as atividades destinadas à melhoria e evolução dos serviços móveis. 

Este exercício é urgente e deverá ser implementado o mais brevemente possível, atendendo a que, 

nesta fase, os operadores já deveriam conhecer as taxas futuramente aplicáveis, de forma a 

incorporar as mesmas nos seus modelos de avaliação e planos de negócio para os próximos anos. 

Esta proposta de revisão deverá ser publicada com uma antecedência adequada face ao processo 

de atribuição de DUFs (pelo menos, 1 mês de antecedência face ao início do processo de licitação) 

e deverá contemplar uma perspetiva de médio/longo prazo para a definição da taxa a vigorar 

durante o período de vigência dos DUFs, por forma a permitir uma aferição adequada e realista 

pelos diferentes interessados.  

A Vodafone considera que este prazo de 1 mês se afigura proporcional para incorporação nos 

modelos de avaliação que servirão de suporte ao processo de licitação e à definição das 

quantidades de espectro a adquirir. 

Nesta sede, importa também refletir uma redução das taxas de espectro inerentes às ligações de 

micro-ondas ou ligações ponto-multiponto, as quais serão vitais para assegurar a proliferação das 

redes 5G, designadamente como meios de transmissão que suportarão estas redes. Importa 

também promover a adequação da taxação das licenças temporárias em linha com o explanado e 

proposto pela Vodafone no SPD NOS. 

A Vodafone reitera a sua inteira disponibilidade para, em conjunto com a ANACOM, o Governo e os 

demais operadores, trabalhar no sentido de proceder à revisão em baixa das taxas devidas pela 

utilização de espectro, ou, alternativamente, proceder à introdução de medidas adicionais de 

mitigação do impacto negativo para os operadores de comunicações eletrónicas dos referidos 

aumentos, nomeadamente, através da introdução de medidas compensatórias adicionais. 

 

6. Calendário 

No SPD, a ANACOM propõe o seguinte calendário para o processo de introdução da rede 5G em 

Portugal: 
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Em teoria, este calendário iria de encontro ao previsto no roteiro da União Europeia. No entanto, 

Portugal encontra-se atrasado no que se refere procedimento de atribuição de DUFs, quando 

comparado com outros Estados Membros. 

Em grande parte dos países europeus já existe, nesta fase, clareza em relação ao procedimento e 

condições de atribuição de espectro para o 5G. Conforme demonstrado pelos dados constantes do 

“5G Observatory Quarterly Report Up to September 2019”25: 

 A grande maioria dos Estados-Membros estima que o processo de atribuição dos DUFs para 

o 5G esteja concluído em finais de 2019 ou inícios de 2020; 

 O processo de atribuição de DUFs já se concluiu em alguns Estados-Membros - como é o 

caso da Finlândia, que procedeu à atribuição da faixa dos 700 MHz em finais de 2016 e da 

faixa dos 3,6 GHz em finais de 2018; 

 Nalguns (muito poucos) países, o processo de atribuição de DUFs para espectro associado 

ao 5G está previsto para após 2020 – por exemplo, na Polónia, em que se verificam 

circunstâncias específicas associadas ao espectro na faixa dos 700 MHz (atualmente 

alocado para radiodifusão televisiva) e possíveis questões relacionadas com interferências 

com a Rússia.  

Também a nível internacional se verifica que o lançamento comercial da rede 5G se encontra 

previsto para inícios de 2020, sendo de destacar os seguintes países: China, Japão, Coreia do Sul e 

Estados Unidos da América (adiante apenas EUA). 

Em Portugal, pouco se conhece relativamente ao processo de atribuição do espectro sendo que a 

presente consulta acrescenta muito pouco, não tendo vindo já clarificar as “regras do jogo”. 

                                                           
25 Disponível em http://5gobservatory.eu/observatory-overview/observatory-reports/  

http://5gobservatory.eu/observatory-overview/observatory-reports/
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A indefinição existente nesta fase compromete, necessariamente, o planeamento dos operadores 

quanto àquele que constitui, porventura, o maior “game changer” dos próximos anos.  

Com efeito, a participação no leilão implica a análise e avaliação estratégica de um conjunto de 

aspetos, o que só é possível levar a cabo uma vez conhecidas todas as regras do jogo - 

lamentavelmente, em Portugal, no final de 2019, essas regras ainda não são conhecidas. 

A este respeito, não se poderá ainda deixar de salientar que, para que seja possível cumprir o 

calendário europeu do 5G e oferecer aos consumidores e empresas os benefícios associados ao 

mesmo, não basta cumprir as datas limites de atribuição do espectro. É fundamental assegurar a 

disponibilidade efetiva do mesmo em junho de 2020. 

Mas o facto de se poder considerar que Portugal se encontrar atrasado quando comparado com o 

desenvolvimento do procedimento de atribuição de espectro noutros Estados-Membro não pode 

de forma alguma comprometer o interesse nacional (e europeu) e o futuro desenvolvimento que 

esta tecnologia representa.  

Com efeito, o cumprimento do calendário europeu não pode, em circunstância alguma, levar à 

tomada de decisões apressadas e imponderadas e pouco “conversadas” com os stakeholders. Se 

isto não estiver assegurado, o País tem muito a perder. Está em causa a sustentabilidade dos 

modelos de implementação do 5G em Portugal. 

Neste contexto, é imperativo que: 

(a) sejam garantidas condições de equidade no acesso e atribuição do espectro, e bem assim, 

que seja assegurado o volume de espectro necessário para cumprir esse objetivo; 

(b) se defina de forma clara, precisa, em condições de concorrência e de exequibilidade o 

modelo de leilão e seu regulamento; e se 

(c) se garanta a sustentabilidade e previsibilidade do modelo de exploração das faixas que 

vierem a ser atribuídas aos operadores, designadamente através de aplicação de taxas 

regulatórias que não tenham unicamente em vista o efeito económico de receita para o 

Estado que as mesmas acarretam, mas também uma visão de benefício a longo prazo para 

o país no desenvolvimento desta tecnologia 

Assim, a Vodafone apela à ANACOM que cumpra o calendário europeu na implementação de 

5G, mas não o faça, em circunstância alguma, sacrificando a sustentabilidade das operações de 5G 

e a visão estratégica subjacente ao programa do XXII Governo Constitucional. 
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7. Considerações finais / Proposta de alteração ao SPD  

As tecnologias e serviços 5G são condição essencial para que a Europa – e Portugal – possa 

competir no mercado mundial. A introdução do 5G em Portugal será uma alavanca fundamental 

para o progresso social, económico e tecnológico do País, fomentando a sua digitalização e 

contribuindo para a sua modernização e para o reforço da capacidade competitividade do seu 

tecido empresarial.   

As autoridades públicas que têm por função desenhar o processo de introdução do 5G têm, 

portanto, uma enorme responsabilidade em mãos. 

Importa assim salientar que o processo de atribuição dos DUFs de espectro para a implementação 

do 5G deverá ser aberto, transparente, não discriminatório e dotar o mercado dos recursos de 

espectro necessários para uma implementação plena desta tecnologia a nível nacional.  

Ao definir o mecanismo de atribuição de espectro, o Estado português deverá procurar evitar a 

oneração excessiva dos preços de aquisição destes direitos a fim de não condicionar os elevados 

investimentos que os licitantes vencedores terão de efetuar no desenvolvimento das suas redes 

5G, a fim de disponibilizar os serviços inovadores almejáveis por este novo paradigma tecnológico 

em condições competitivas e, assim, concretizar as enormes potencialidades que o mesmo 

viabiliza.  

A promoção da implementação de redes 5G nacionais não deverá ser restrita por condicionalismos 

associados à forma de disponibilização de recursos espectro que a ANACOM tem por atribuir.  

Atentos os argumentos referidos ao longo da pronúncia e a importância estratégica do 5G para o 

País, a Vodafone propõe a alteração do SPD 5G nos seguintes pontos: 

 A definição de lotes de 10 MHz para as frequências de espectro a atribuir na faixa dos 3,6 

GHz, a qual contribui para uma atribuição mais flexível do espectro; 

 A ausência de qualquer reserva de espectro para qualquer tipo de entidades, promovendo 

um processo verdadeiramente aberto, transparente e competitivo; 

 A admitir-se a manutenção da definição de direitos de utilização regionalmente 

delimitados, tais não deverão incidir sobre as regiões 1 e 2, nas quais se situam Lisboa e 

Porto; 

 O DUF atualmente detido pela Dense Air deverá cessar com efeitos imediatos, devendo o 

espectro em causa ser incluído no procedimento de atribuição de direitos para utilização 

logo em 2020; 
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 Quaisquer obrigações decorrentes da aquisição de frequências no contexto do leilão 

deverão obedecer a um juízo estrito de necessidade e proporcionalidade e serem 

suportadas numa análise custo-benefício holística e prospetiva no âmbito do AIR, de forma 

a promover a prossecução do objetivo final do leilão - isto é, a atribuição de DUFs que 

permitam aos operadores investir no desenvolvimento de produtos e serviços suportados 

na tecnologia 5G e assegurar, nesta sede, a prossecução dos objetivos estratégicos do País 

e da Europa; 

 Na ausência do AIR, a Vodafone não pode concordar que existam indícios de que o mercado 

português de SCET apresente falhas e/ou, que ainda que tais falhas existissem, que as 

mesmas não possam ser endereçadas através do quadro regulatório e mecanismos de 

mercado já existentes; e 

 No caso das iniciativas privadas de expansão de cobertura levadas a cabo pelos diferentes 

operadores – e onde a Vodafone tem desenhado um papel ímpar na sua concretização, 

tendo celebrado acordos com múltiplos operadores -  ficarem aquém do que venha a ser 

estabelecido pelo Governo como objetivo estratégico e estrutural para o País no que diz 

respeito à implementação do 5G, então deverão ser promovidos acordos entre os diversos 

operadores para atender a áreas especificamente delimitadas e que deverão ser 

secundados por fundos públicos e/ou comunitários que visem reforçar a coesão nacional 

e a info-inclusão, à semelhança das melhores práticas a nível europeu.  


