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Introducao, 

r 
A Vodafone Portugal - Comunica~oesPessoais. SA <adiante apenas "Vodafohe") vem, pelo 

presente, pronunciar-se sobre 0 Sentido Provavel de Decisao rSPD") relativo arenova~ao dos . 

direitos de utilizac;ao de frequencias atribuidos na faixa dos 2100 MHz p ra servi~os de . 

. comunicac;oes eletr6riicas terrestres. 

Os comentMbs ora enviados constituem a posic,:ao da Vodafone sobre a cons lta em apre<;o, 

. podendo,sofrer alterac;:6es em virtude de uma evoluc;ao das condh;6es do merca~o ou de novas 

decis6es.ou projetos de decisao que aANACOM venha flJtu~amente.a aprovar. neke contexte ou 

noutro. com ele direta ou indiretamente relacionado. 
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Sumario Executivo 

. . . . 

A Vodafone Portugal ("Vodafone") cbrisidera 0 Sentido Provavel de Decisao. ora sob consulta, 

genericamente positivo e emlinha com os interesses publicos nacionais na utiliza<;ao do bem · 

publico que e0 espectro.· . . . .. . j. . .. 
As condi~oes de renava~ao das Direitos de Utiliza,aa de Frequencias ara (opastas estaa 

orientadas para 0 atingimento: das metas da Agenda Digital. 0 combate a i1foexctusao e a 

promoc;ao e 0 desenvolvimento da Sociedade da Informa<;ao, 0 quese consid ra adequado e 
. . 

. oportuno., 

Por outro lado, as mesmas condi<;6es propostas tem a virtude de potenciar e maximizar 0 

incentiv6 ao investimento dos operadores nas suas redes m6veis. op~ao esta ~ue beneficia a 

. popula<;:ao e a confianc;a do mercado na continuidade do desenvolvimento te~~ot09iCO e na 

competitividade do Pars. . . .. . 1 . 
Sem prejulzo do acima exposto, a Vodafone considera que 0 processo de reno ac;ao proposto 

. . . . . I 

p~de ser alvo de melhorias pontuais. nomeadamente, com 0 intuito de facilitar 1conhecimento 

atempado dos operadores relativo ao nfvel de investimento necessario para 0 CUf,primento das 

condi¢6es de renova<;ao, quer numa perspetiva de garantia de adequa<;ao do nvestimentoa 

realizar. quer. final~ente, numa perspetiva de garantia de equilrbrio eigua·l~ade n s obrigac;6es a 

que cada urn dos operadores moveisficara obrigado. ... I 

A Vodafone pronuncia-se. de seguida, sobre os aspetos do Sentido Provavel ge Decisao que 

considera merecerem uma nova reflexao e aLterac;ao. 
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1. Obriga~ao de cobertura nas 588 egueslas 
potencialmente sem BLM 

· A Vodafone considera que a proposta .da ANACOM, no s~ntido de condicionar renova~ao dos 

direitos de utiliza<;ao das frequencias sitas nos 2100 MHz acobertura das fregueslas Portuguesas 

. potenciaLmente sem banda Larga m6veL, seenquadra nas atribuic;:6es eobjetivosdo Regulador e 

constitui uma medida justificavel e adequada a promover 0 investimento e 0 d senvolvimento 

do Pais. 

Com efeito, 0 combate ainfoexclusao e a promo<;ao do investimento em zonas t ndenciaLmente 

.. exduidas do' interesse comercial dos operadores constituem mecanismos apto a garantir uma 

maior coesao nacional e uma maior hegemonia nas condic;:6es Hnanceiras e socials da popula<;ao 

Poituguesa. . 

De forma a garantir que 0 referido investimento eotimizado, racionaL e estrutur do, a Vodafone 

considera que 0 procedimento de escolha das freguesias por capa operador po e ser objeto de 

aLgumas melhorias, que se seguida se d~talham.. I 
I 

. .. . . 

1.1 0 prazo para 0 acordo entre operadores sobre as fregues as 

Conforme edo conhecimento generalizado, a Vodafone esta continuamente a i vestir nassuas 
· . . . 

redes m6veis e fixas de forma a proporcionar a melhor e mais avanc;:ada xperiencia de 

comunicac;:6es eletr6nicas aos seus CLientes. 


Recentemente,a ·Vodafone Portugal Logrou acanaUzac;ao de um to avuLtado. a 


reaLizar em dois anos, destinado tanto a expandir a sua rede fixa quanto a conti uar a expansao 

da sua rede m6vel em particular, no LTE onde ia hojetem um investimento muit significativo. . 

Naperspetiva da Vodafone, oinvestimento em LTE eadequado a preparar ofut 0 do ponto de . 

vista de dados, bem como aacrescentar mais valor de experiencia para os clientes no 3G e 4G. 
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t 

. Nesta otica. quanto mais rapidamentefor conhecido. pelos operadores, 0 exato bjeto das suas 

. obriga~6'es maisadequado e eficaz sera 0 seu investimento. 

Assim. a Vodafone consideraque nao existe qualquer motivo para que os peradores nao 

consigam atingir um acordom~israpido sobreo investimento qtJe deverao faze~J a seu objeto. 0 . 

que determinara iQualmente uma maior rapidez no cumprimento,dasobrigac;6 s que agora se 

prop6em. . 

Neste sentido, a Vodafone considera que aANACOM podera igualmente promo r Lima escolha 

~ais f<3pida dasfreguesias sobre as quais incidirao as obriga<;:oes de cobertura los operadores. 

nomeadamente. reduzindo 0 tempo de acordoentre os operadores para 3 (tres) 

. da data notificar;ao da deliberas:ao final do presente prOcedimento. 

1.2 A metodologia para definir como sera verificadoo cump 
. .' . 

destas obriga<;:5es pelos operadores m6veis 

eses a contar 

menta 

A Vodafone discorda da proposta da ANACOM de 'relegar para momento posterio a metodologia 

para aferi~ao do cumprimento das obriga~6esdecobertura propostas no pr sente Sentido 

Provavel de Decisao. 

Com efeito. a forma de cumprimento das obrigac;6es tem ,uma relac;ao. direta incontornaveL' 

com 0 conteOdo das propriasobriga~5es. podendo as mesmas tornar-se mais 0Jerosas QU mais 

simples consoante aforma de verificac;ao do seD cumprimento. · ." 

A mesma correla~ao existe no ambito da ~scothadaSf~egUeSiaspetos operadore .pr~tendendo-
. se, portanta, q~e as aperadores t~ham a hip6tese (D de se pronunci.r store • rele~d• 

. metodoLogla e (II) de c.onhecer a'declsaoflnal sOb..re a mesma em momenta antel or ao processo .' 

deescolha das Freguesias acobrir pelos Operadores. . . . , 
" . ' , 

. . . . 
. ' . . 

A Vodafone lamenta. assim. que nao tenha sido desde ja apresentado oplano c ncreto sob.re a 

metadal~gi' de (umprimentodas abriga~5es ora pro~ostas, para que os oper.Jores pudessem 

pronunclar-s.e sobre a mesma. formulando questoes. propondo. aLternatlvaJ e, em geraL 

participandona forma~ao da decisaoadministrativa. 
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Sem 	prejulzo. considerando-se. nesta fase. pouco profTcua a introduc;:ao deste novo ponto na 

consulta publica ora em questao. a Vodafone sugere i que a ANACOM pLanifi ue 0 processo 

subsequente de forma a garantir que, antes doinfcio do processo de escolh das freguesias 

sujeitas a obriga~6es de cobertura, seja determinada a cabaL extensao da obrigac;ao, atraves da 

promoc;ao de uma consuLta publica, especificamente orientada para este ponto II essencial- das 

cibrigac;6es. . . ' ' . . 
. . 

" ' 

.' A Vodafone considera que apenas assim sera posslvel aos operadores fOrmularem as suas 

escoLhas de maneira consciente e segura, 0 que comportara beneffcios ineqLfvocos na boa 

concretizac;:ao dos objetivos que a ANACOM pretende aLcanc;:ar atrave I do presente 

procedimento de renovac;ao dos Direitos de UtiLizac;ao das Frequencias. 

1.3 	 Asconsequencias da falta de acordo entre os operadores na 
escolha das freguesias 

AANACOM propoe, no seu Sentido ProvaveL de Decisao sobre a materia sob consulta publica. 

que, na falta de acordo entre os operadores sobre a distribuic;ao das fregUeJias, a ANACOM 

"decidira quanto a essa distribui~§o, recorrehdo para 0 efeito a' um sorteio ateat6~opor frequesia, 

concr~iizando assim 0 ambito geografico das (Jbriga~6es de cobertura, 0 QUJ1passara a fazer 

parte integrante dostftu/os que consubstanciam os direitos de utiliza~ao de freQI~ncias" . 

Prop6e ainda, nesta materia e sobre 0 refe~do "sorteio a/eatorid', que as regrr desse sorteio 

serao definidas peLa ANACOM e notificadas aos referidos operadores (enten e a Vodafone: 

posteriormente apresenteconsuLta pubUca e sem direito a contraditorio). 

Ora, pese embora se possa interpretar . esta proposta como uma estrategia de "fortissimo" 

Incentivo aos operadores para atingir um acordo, a mesma re'dunda, porem, nl!Jma amea<;a de 

"consequente" imposic;:ao de obriga~6es de racionalidade inexistente, 0 qU~ nao se pode 

considerar benetico, adequado ou aceitaveL 

[lnido de Informa~ao ConfidenciaL] 

[Flm de Informa~ao Confldenclal] 
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Cumpre ainda acrescentar que naoexistira qualquer vantagem par<3 0 interesse publico na 

diferen,a de investimenta acima .ssinaLada, peLacantrari~: - 0 vaLar que as aper+ares gastarem 

de forma menos racional (por nao terem oportunidade de escolher as freguesias mais adequadas 

aos seus planos deinvestimento) evalor que nao se traduzira em melhores se~c;:os ou melhor 

rede para osPortugueses, e/mas sera certamente vaLor que nao podera ser clanaLizado para 

. outros beneficios 'similares. 

Ora, ainda que se possa invocar que a suleic;:ao dos operadores a um processo tie escolha das 

freguesias atraves de "sorteio aleat6rio" sera uma consequencia direta da indapacidade dos 

mesmos de atingirem urn acordo, nao podera deixar de seter em considera<;ao igJalmente: , 

- Que tal incapacidade podera ~ao decorrer da reduzida vontade dos Operadores Lde parte dos 

Operadores em atingir 0 referido acordo; e, igualmente, 
. . 

. Que a escolha, ainda que parcial peLos Operadores, de parte das freguesias - que, no seu 

entender, representariam umamaior racionaUdade de investimento - sera sempre mais 

adequada 'a prosseguir 0 interesse publico do que urn sorteio aLeatoriO, na ~edida em que seja 

facilitadora do investimento a efetuar (conforme acima exposto). 

Assim, nao sendo despicienda a escoLha das freguesias com obrigac;oes de 

operadores - 0 que a ANACOM reconh,ece,e bern. na medida em que privilegia a 

acordo sobre as mesmas -:- nao devera tal soluc;:ao ser totaLmente derrogada. cas 

seja atingido. 

Assim. na falta de acordo entre os operadores sabre as Freguesias sobre as quai 

bertura peLos . 

. tenc;ao de um 

tal acordo nao 

cadaoperador 

tera obrigac;6es de cobertura, ' a Vodafone propoe que 0 referido "sorteio aleat6rio" ora sob 

consulta seja substituido peLo seguinte procedimento: 

-A ANACOM devera promover . uma reuniao com representantes dos t 

.m6veis; 

- A ANACOM sorteara aleatoriamente a ordem sobre a qual os Operadar 

a escoLha das freguesias; 
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- Cada Operador devera escolher uma freguesia decada vez, de forma s quenciaL ate a 
.. totalidade das freguesias estar escolhidas; 

Desta forma, ainda que n,ao seja .atingido 0 desejavel acordo entre os Opera~ores sobre as 

Freg~esias sobre as quais im'periderao as obrigac;:oes de cobertura de cada um, sJra posslvel que 
. 	 .. . . I · . 

. cada Operador escolha pelo menos parte das FreglJesias pretendidas. por oposic;:ao a urn sorteio 

.aLealorioque compreende inevitaveLmente osriscos deC;) nao beneficiarqUaLqU~r Operador au 

(II) beneflclar desproporclonal e In)ustamente apenas um, sem qualsquervantag~s doponto de 

vistado interesse publico, face apotencial irracionalidade do investimento. ..j . . 
A Vodafone sugere. ainda. que a ANACOM opte por "preservar" um result do parcial do 

.' mecanisme de negociac;ao direta entre os operadores, ou seja, ainda que os peradores nao 

cheguem aacordo sobre a divisao da totalidade das freguesias, mas apenas prte. e caso os 

Operadores aceitem que esse acordo seja· mantidoapesar da necessidade e recurso ao 

mecanisme da ANACOM .acima referido, .devera a ANACOM desencadear 0 mecanismo 

alternativo - atraves do metodo aqui sugerido - apenas para aatribuic;:ao dasfre uesias que nao 

foram objeto do eventual acordo entre os Operadores. 

Finalmente, asemelhanc;:a doraciocfnio vertido 'no ponto anterior, aVodafone considera que 

tambem esta metodoLogia deve ficar definida no momento da decisao final so e a renovaC;ao 

dos DUF2100 MHze nao posteriormente, como se parece poder inferir do te 0 do Sentido 

ProvaveL de Oecisao bra sob consulta. 

1.4 . Condi<;:5es para 0 cump~imentodas obriga~5es de cobe 

A Vodafone vern reiterara sua preocupa~ao (if! 0 havia feito no ambito das 1;0 ultas publicas 

referentes . ao LeilLao MuLtifaixa) . s.obre a passibilidade de as proprias autOrida~eS municipais 

.	poderem vir a criar dificuLdadesadlcionais no curnprirnento das obrigac;oeJ de cobertura 

previstas no presente SPD, cientes da necessidade de os tituLares dos respetitos Direitos de 

Utilizac;ao de Frequencias (DUF) cumprirem as mesmas. Estasdificuldades pode . tomar a forma 
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de, por exemplo, imposic;:ao de procedimentos morosos,de condic;oes adiciona s de aprova<;ao 

e/ou de taxas administrativas que impossibilitem ou tornem excessivamente onerosa a 

instaLa~ao dos necessarios equipamentos de transmissao paragarantir 0 nrJl de cobertura 

populacional exigido, 0 que nao poucas vezes ja hoje elImarealidade. . 1 . 
A Vodafone considera.assim. que nao podera deixa~de estar garantida. ao nfvel dministrativo. a 

proibi<;:aode cria~ao de entraves burocraticos. financeirbs ou administrativos. a mplementac;:ao, 

por parte dos titulares de DUF obrigados, dos meios necessarios para 0 c mprimento da 

obrigac;:ao em questao - como e 0 caso da instalac;:ao de antenas OU instaLa ao de rede de 

transmissao -, sob pena de . a referid.a obrigac;:ao se tornar igualmente de Iproporcional e, 

eventuaLmente. de cumprlmento imposslvel devendo incLusivamente equacionar-se um regime 

de isenc;ao para a pres~a<;:ao deste·s servic;os de comunica~6es, tendo em co~ta OS desfgnios 

publicos que lhes sao inerentes. 
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2. Obriga~ao de ' manutenc;ao de nlveis de obertura 


populacional naoinferiores aos verificadosJ data de 

renovac;ao dos DU F 

A Vodafone nada tern a opor ao desrgnio proposto de se assegurar que co tinuarao a ser 

assegurados aos utilizadores nfveis de cobertura mlnimos a data da renoac;ao dos DUF 

"atribuldos aNOS. aMEO eaVODAFONE na subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170MHz. 

AVodafoneregistaainda. comagrado. a preocupa~ao da ANACOM em fazercoin idir a momenta 

de apresentac;ao da declara~ao que se propoe ser exiglvel aos operadores com decLara~ao (ja
. . . . . 

exigfveL) decorrente da Deliberac;:ao do Conselho de Adrninistrac;ao do ICP-AN~COM, de 17 de 
, , 

Novembro de .2011, de forma ' a garantir uma sistematizac;ao e uma reduc;ao 0 esforc;:o dos 

,Operadores no cumprimento das suas obriga~oes regulares de informac;ao. 

Sem preiufz~ do exposto, a Vodafane gostaria de sugerir as seguintes aspetos a' icionais sabre a 

presente materia: ' 

~ Asemelhanc;a de sugestoes slmilares reLativas a decisoes da ANACOM complementares ao 

presente procedimento. aVodafo'ne considera que nao existem motivos para qU~ 0 questionario ' 

~d-hOf ref.rido pel. ANACOM para aferi,ao desta,obriga,ao nao seja igUaltente suieito a 
consuLta publica e aprovado em momenta oportuno, designadamente, em monrento anterior a 
esc'oLha dos Operadores sabre as Freguesias sabre as quais impenderao as sua~ obrigac;:6es de 

co bertura; 

- A presente obrigac;:ao de informac;:aa reveLa-se - de forma positiva - menos exigente que a 

obrigac;:ao semeLhante qlJe 'foi ,imposta sobre os aperadores noambit6 da Deliberac;ao do 

ConseLho de Administrac;:aodo ICP-ANACOM, de 17de Novembro de 2011, no ambito da qual 

, , eram exigidos os nlveis de cobertura "par conceLho e per localidades com I aisde 10.000 

habitantes". 
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Sendo ja conhecida a pasi<;:ao da Vodafone sabre a necessidade de maior otirnizac;:ae des . '. . I 
recursos e redu<;:ao do tempo gasto (pelos Operadores e pelo Regulador) fprocesso ·de 

apresentac;ao de "reporte", a mesma considera que a opc;:ao agora promovida pe . Regulador no 

sentido da simpLifica<;:ao deste tipo de obrigar;oesde informar;ao epositiva, rnais considerando 

oportuno, na presente data, sugerir que ambas as decLarar;oes sobre cobertura exiglveis sejam 

unificadas, ou seja, deixando igualmente de se tornar obrigatoria a aferir;ao de cobertura "por
. ; . 

localidades com mais de 10.000 habitantes" no ambito do questiom'irio relati 0 a debitos de 

transmissao de 144 Kbps e 384 kbps. 
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