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RESPOSTA DA ZON À CONSULTA PÚBLICA DO ICP-ANACOM RELATIVA AO QUADRO 

NACIONAL DE ATRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS (QNAF) 2010/2011 

 

 

 

Na sequência da consulta lançada pelo ICP-ANACOM, por deliberação do seu Conselho de 

Administração de 24 de Março de 2011, relativa ao Quadro Nacional de Atribuição de 

Frequências (QNAF) 2010/2011, vem a ZON TV Cabo Portugal, S.A., em seu nome e das 

suas participadas (doravante conjuntamente designadas como “ZON”), apresentar 

comentários sobre esta matéria. 

 

No entender da ZON, e de modo genérico, a consulta pública ora realizada por essa 

Autoridade revela-se positiva, na medida em que se procede à actualização do QNAF no que 

toca os recentes desenvolvimentos quanto ao projecto de implementação da Televisão 

Digital Terrestre, bem como em relação à designação da sub-faixa dos 790-862 MHz para 

serviços de comunicações electrónicas.  

 

Contudo, a ZON não pode deixar de transmitir nesta sede, um conjunto vasto de 

preocupações quanto a alguns direitos de utilização de frequências. 

 

Aquando da resposta da ZON, datada de 29 de Janeiro de 2010, à consulta lançada pelo 

ICP-ANACOM sobre o projecto de revisão do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 

(QNAF), edição 2009/2010, foi transmitido a essa Autoridade um conjunto de preocupações 

relativo ao potencial impacto da utilização das faixas dos 790 MHz aos 862 MHz para o 

standard LTE (Long Term Evolution), aplicado às comunicações móveis, nas redes dos 

operadores de comunicações electrónicas com infra-estrutura de cabo, nomeadamente ao 

nível dos equipamentos de cliente (“CPE”). 

 

Adicionalmente, na resposta da ZON ao Sentido Provável de Decisão do ICP-ANACOM 

relativo à designação e disponibilização da sub-faixa dos 790 MHz aos 862 MHz para a 

prestação de Serviços de Comunicações Electrónicas, tivemos, ainda, a oportunidade de 

transmitir que “…não é de descurar os impactos financeiros e outros, nomeadamente ao 

nível da imagem e reputação dos operadores de cabo, porquanto uma degradação 

acentuada dos níveis de qualidade de serviço pode acarretar, pelo que aproveitamos esta 

oportunidade para propor ao ICP-ANACOM, na qualidade de coadjuvante do Estado 

Português, que pondere a existência de um modelo de compensações, de modo a poderem 

ser identificados e contabilizados todos os custos referentes ao impacto das interferências 
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radioeléctricas nas redes de cabo caso não venham a ser adoptadas as medidas suficientes 

para o impedir.  

 

Acrescente-se, ainda, que a realização de intervenções em casa dos clientes, por motivos 

associados a interferências terá custos elevadíssimos e causará uma degradação 

significativa na imagem do operador de comunicações electrónicas.  

 

Alerta-se de que eventuais impactos, tanto para os operadores como para a população em 

geral e a sua atenuação, através de um modelo de compensações financiado pelo Estado ou 

por operadores que sejam autorizados a utilizar estas frequências, poderá revelar-se 

insuficiente. Se não for devidamente estudado e acautelado, corre-se o risco da solução para 

o problema poder ter um custo mais elevado do que o valor económico da utilização das 

frequências…”.  

 

Acrescente-se, ainda, que da análise do documento de consulta sobre a limitação da 

atribuição de direitos de utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos 

mesmos nas faixas dos 450, 800, 900, 1800 MHz e 2,1 e 2,6 GHz, que as preocupações 

recorrentemente transmitidas pela ZON ao ICP-ANACOM não foram acolhidas, sendo 

apenas avançada uma referência em anexo ao referido documento, quanto aos relatórios 

ECC 82, 96 e 162, desenvolvidos no âmbito da CEPT, os quais não reflectem as 

preocupações manifestadas pelos vários operadores de cabo europeus, bem como os 

resultados de um conjunto significativo de testes realizados com o objectivo de aferir um 

potencial nível de interferências nos CPE. 

 

De facto, a inexistência de quaisquer obrigações ou mecanismos limitadores quanto à 

existência de interferências radioeléctricas nos CPE das redes de cabo existentes, constitui, 

no entender da ZON, um risco elevado. 

 

Ora, tendo em conta o crescente nível de concorrência que se assiste no mercado de 

comunicações electrónicas português, nomeadamente ao nível do STS, a ZON não pode 

deixar de considerar que caso não sejam adoptadas as medidas adequadas, a sua posição 

concorrencial poderá ser seriamente afectada, bem como o interesse dos seus clientes e dos 

consumidores em geral.  

 

Neste contexto, é de salientar, que alguns Estados-Membros da UE já prevêem a existência 

de mecanismos de análise de casos de interferências e sua resolução (e.g. Reino da 

Holanda), pelo que o ICP-ANACOM poderá adoptar mecanismos semelhantes.  
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No âmbito da resposta da ZON à consulta sobre a limitação da atribuição de direitos de 

utilização de frequências e definição do processo de atribuição dos mesmos nas faixas dos 

450, 800, 900, 1800 MHz e 2,1 e 2,6 GHz, a ZON teve oportunidade de transmitir: 

 

[INÍCIO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL] 

 

 

 

 

 

 

[FIM DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL] 

 

Assim, a ZON reitera a sua proposta de criação de um modelo de compensações financiado 

pelo Estado Português ou pelos operadores de comunicações electrónicas que sejam 

autorizados a utilizar as frequências na faixa dos 790 aos 862 MHz. 

 

Por seu turno, a ZON reitera, ainda, que seja criada uma comissão técnica com carácter de 

urgência, que realize um estudo independente, constituída pelos operadores do STM, os 

operadores de redes de cabo e uma Entidade Independente responsável pela realização dos 

testes, com o objectivo de aferir o impacto da utilização da sub-faixa dos 790 aos 862 MHz 

de frequências nos referidos equipamentos e, por último, que o ICP-ANACOM, em 

colaboração com outros reguladores europeus, participe na realização de testes 

semelhantes, os quais permitam aferir o impacto das interferências. 
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