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I. Introdução 

A Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (doravante designada por “Vodafone”) vem, pelo 

presente, pronunciar-se sobre a auscultação lançada pela ANACOM – Autoridade Nacional de 

Comunicações (doravante designada por “ANACOM” ou “Autoridade Reguladora Nacional” – “ARN”) 

sobre o Sentido Provável de Decisão (SPD) respeitante ao plano de desenvolvimento e calendário das 

alterações na rede TDT (MUX A) no contexto da libertação da faixa dos 700 MHz. 

 

II. Comentários Gerais 

A Vodafone saúda, antes de mais, a presente iniciativa da ANACOM, a qual representa mais uma etapa 

relevante para a promoção da implementação do 5G em Portugal, na senda do que sucede neste 

momento nos restantes Estados-Membros da União Europeia (UE). 

Com efeito, nesse contexto, há já vários países que lançaram serviços 5G, como é o caso da 

Alemanha1, do Reino Unido2, de Espanha3 e da Irlanda4, sendo que, globalmente, a maioria dos 

Estados-Membros tem já neste momento definido o calendário e mecanismo de atribuição das faixas 

de espectro destinada à tecnologia 5G para prestação de serviços.  

Em Portugal, como se sabe, e como a Vodafone tem sublinhado em vários fóruns, tal definição tarda 

em acontecer, sendo, portanto, crucial clarificar e implementar o quanto antes todas as ações 

necessárias à dinamização do 5G. Em particular, importa definir:  

 Quais as faixas a atribuir, com destaque para a faixa dos 700 MHz e para as faixas 3,4-3,8 GHz 

e 24,25-27,5GHz, enquanto faixas de implantação, por excelência, do 5G identificadas na 

Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11.12.2018, que aprova 

o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas; 

 A quantidade de espectro a atribuir nas referidas faixas; 

 O mecanismo com base no qual a atribuição será feita (leilão, concurso público); 

 As condições em que as faixas identificadas serão atribuídas; 

 O nível de custos que os operadores irão suportar após o processo de atribuição e a sua 

adequação ao fomento das redes de 5G, como é o caso das taxas de utilização de espectro 

                                                             
1 Cf. https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/07/18/vodafone-switches-on-5g-for-
german-consumers/ 
2 Cf. https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/07/04/vodafone-uk-launches-5g-
commercially/ 
3 Cf. https://5gobservatory.eu/vodafone-spain-launched-5g-in-15-cities/ 
4 Cf. https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/08/14/vodafone-ireland-switches-on-5g-
network-in-five-locations/ 
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para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas e para sistemas de transmissão 

suportados em micro-ondas, os custos inerentes à instalação dos equipamentos rádio 5G, 

entre outros possíveis. 

Nesta sede e em face do objeto do SPD em apreço, importa recordar que nos idos de 2011, aquando 

do processo de migração da televisão analógica para a TDT, a Vodafone alertou para a necessidade 

de migração da TDT da faixa 700 MHz para a faixa sub-700MHz5. Sustentada por esse antecedente, a 

Vodafone defende que as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas não 

deverão ser oneradas por este novo processo de migração, o qual não só lhes é alheio, como poderia 

ter sido evitado se a ANACOM tivesse atendido aos comentários partilhados pela Vodafone na sua 

resposta à consulta pública de 9 de março de 20116, sobre o projeto de decisão relativo à substituição 

do canal 67 pelo canal 56 da televisão digital terrestre no território continental. 

Nesta oportunidade, com os elementos de que a ANACOM dispõe para uma tomada de decisão 

sustentada, já endereçando, como tal, os desafios que o 5G coloca, a Vodafone considera que não 

deverá persistir-se em erros passados, não se devendo migrar a TDT para uma faixa que possa a vir ser 

atribuída, a médio prazo, a empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas.  

 

III. Comentários Específicos 

De modo mais específico, a Vodafone sublinha como particularmente crítico o atraso inerente à data 

proposta no SPD para a realização da operação de alteração da rede TDT (MUX A) com vista à 

libertação da faixa dos 700 MHz. Com efeito, nessa sede, a ANACOM propõe fixar o início da migração 

para o período entre a 2.ª e a 3.ª semanas de janeiro de 2020 e o seu término no dia 30 de junho de 

2020. 

O calendário constante do SPD contraria as afirmações da ARN de que o processo necessário ao 

desenvolvimento do 5G está a decorrer conforme o programado e de acordo com as determinações 

europeias. Na verdade, atento o calendário estabelecido, o (muito esperado) lançamento do 5G na 

faixa dos 700MHz só se tornará possível a partir do 2.º semestre de 2020, o que deita por terra a 

concretização, em Portugal, da meta anunciada pela Comissão Europeia para a existência de pelo 

menos uma cidade com 5G em cada Estado-membro da UE até ao final do primeiro semestre de 

2020.  

                                                             
5 Disponíveis em 
https://www.anacom.pt/streaming/Resposta_Vodafone.pdf?contentId=1076239&field=ATTACHED_FILE 
6 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=340655 
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Do ponto de vista financeiro, assinala-se que o SPD da ANACOM tece, por diversas vezes, 

considerações sobre custos, muito embora as mesmas sejam feitas quase sempre em termos 

relativos, sem que haja uma efetiva concretização dos valores em causa. O próprio capítulo dedicado 

às estimativas de custos de migração não refere qualquer valor em concreto, nem tão pouco sugere 

uma ordem de grandeza (milhares de euros, dezenas de milhares, centenas de milhares, etc.).  

Tal abordagem impossibilita uma pronúncia efetiva dos interessados sobre a proporcionalidade dos 

custos e não fomenta um debate sério sobre a apresentação de propostas alternativas (e porventura, 

mais económicas) que atendam ao calendário proposto e à mitigação dos impactos decorrentes do 

processo de migração nos utilizadores finais da TDT.  

Face ao exposto, a Vodafone considera essencial que a ANACOM partilhe informação sobre os valores 

concretos subjacentes à migração (ou intervalo de valores, caso tal informação se revista de um 

carácter comprovadamente confidencial), para que os contributos decorrentes da auscultação sobre 

o tema em apreço possam ser profícuos e contribuir adequadamente para a decisão final nesta 

matéria.  

Por último, e do ponto de vista técnico, a Vodafone nada obsta ao exposto no SPD sobre os métodos 

a utilizar na operação de alteração da rede TDT para libertação da faixa 700 MHz, assim como sobre 

o faseamento que a mesma irá respeitar. Atempadamente, em sede de reunião do Grupo de Trabalho 

para acompanhamento da migração da atual rede de TDT, face à necessária libertação da faixa dos 

700 MHz7, a Vodafone alertou para a eventualidade de, em zonas fronteiriças com sobreposição de 

sinal, alguma população poder ficar sem serviço, temporariamente e sem aviso, durante as operações 

de migração, por estar ligada a um emissor que teoricamente não será o “best server” do local onde 

se encontra. Estas situações deverão ser precavidas nas ações de divulgação das operações, não se 

cingindo apenas às áreas geográficas de cobertura, mas também às contíguas. Acreditamos, porém, 

que, face a advertências já feitas, tais aspetos estarão devidamente acautelados pela ARN. 

 

IV. Conclusão  

Atendendo ao exposto, a Vodafone espera que a ANACOM tenha em conta e devida consideração os 

contributos acima explanados nesta pronúncia, os quais devem merecer a reflexão adequada da ARN 

no sentido da célere e adequada promoção da implementação do 5G em Portugal. 

 

                                                             
7 Reunião realizada no passado dia 05.07.2019. 


