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1. Pedidos da NOS e procedimento de consulta 

Por carta de 6 de junho de 2019, rececionada em 11 de junho de 2019, a NOS 

Comunicações, S.A. (NOS) veio requerer à Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) o seguinte: 

i. a atribuição direta e imediata de 2x200 kHz na banda dos 900 MHz, contíguos 

à faixa atual, alegando encontrar-se em situação de desvantagem em relação aos 

seus concorrentes diretos - MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

(MEO) e Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE) - ao 

nível da capacidade e flexibilidade de gestão de espectro, desde o momento inicial 

de atribuição do espectro nesta faixa à NOS (em 1997), uma vez que dispõe de 39 

canais (2x7,8 MHz) enquanto os seus concorrentes diretos sempre dispuseram, no 

mínimo, de 40 canais (2x8 MHz) na mesma faixa; alega ainda que a situação de 

desigualdade registada entre a NOS e outros operadores de redes móveis 

constituiu desde sempre uma desvantagem, agravando-se com o crescimento da 

base de clientes da NOS;  

ii. a atribuição direta e imediata de 2x5 MHz na faixa dos 2100 MHz (FDD), 

correspondentes ao bloco de frequências a cujos direitos de utilização a NOS 

renunciou em janeiro de 20121, justificando o pedido com as evoluções tecnológicas 

e de mercado, cuja dimensão, alega, não era antecipável, registadas desde a 

tomada de decisão de renúncia. A NOS destaca o aumento verificado nos acessos 

ativos, bem como o crescimento acentuado do tráfego de banda larga móvel por 

utilizador, fenómenos que, conjugados, aumentaram de forma exponencial (e, na 

sua opinião, não antecipável) a capacidade de rede necessária para suportar o 

tráfego de dados dos seus clientes. Invoca também a concretização, do ponto de 

vista técnico, da possibilidade de utilização do espectro da faixa 2100 MHz para 

suportar a tecnologia LTE, que, no seu entender, em 2012 se tratava de uma “opção 

meramente teórica”. E conclui que o facto de dispor de menos 2x5 MHz de espectro 

nesta faixa a coloca numa situação de desvantagem face aos seus concorrentes 

diretos, pelo que considera oportuna, proporcional e fundamentada a “recuperação” 

deste espectro pela NOS. 

                                                           
1 Cuja decisão está disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1116035. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1116035
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2. Enquadramento jurídico 

Nos termos dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, 

constitui atribuição da ANACOM, nos termos da legislação aplicável, “a gestão eficiente do 

espectro radioelétrico, envolvendo a planificação, a atribuição dos recursos espectrais a 

sua supervisão e a coordenação entre as radiocomunicações civis, militares e 

paramilitares” (artigo 8.º, n.º 1, alínea e) dos Estatutos). Ainda em conformidade com o 

disposto nos Estatutos, compete à ANACOM, nos termos da legislação aplicável, “atribuir, 

alterar e revogar direitos de utilizações de frequências” (artigo 9.º, n.º 1, alínea b) dos 

Estatutos). 

A Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE – Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual 

redação), enquanto regime substantivo aplicável, atribui à ANACOM a prossecução de 

diversos objetivos de regulação das comunicações eletrónicas, designadamente, “a 

promoção da concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, de 

recursos e serviços conexos”, para efeitos do qual deve esta Autoridade, entre outros, 

“incentivar uma utilização efetiva e assegurar uma gestão eficiente das frequências” (artigo 

5.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea d) da LCE). 

Neste contexto, compete à ANACOM “assegurar a gestão eficiente do espectro, (…) tendo 

em conta o importante valor social, cultural e económico” das frequências, bem como 

“planificar as frequências” em conformidade com os critérios de “a) disponibilidade do 

espectro radioelétrico; b) garantia de condições de concorrência efetiva nos mercados 

relevantes; c) utilização efetiva e eficiente das frequências; d) ponderação dos interesses 

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

Para este efeito, a ANACOM deve publicitar e manter atualizado o Quadro Nacional de 

Atribuição de Frequências (QNAF), o qual deve incluir, entre outros, a tabela de atribuição 

de frequências, as faixas de frequências e o espectro atribuído às empresas que oferecem 

redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público e as faixas de frequência reservadas e a disponibilizar no âmbito das redes e 

serviços de comunicações eletrónicas, acessíveis e não acessíveis ao público, 

especificando, em cada faixa, os casos em que são exigíveis direitos de utilização, bem 

como o respetivo processo de atribuição (artigo 16.º da LCE).  
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É ainda da competência da ANACOM a atribuição de direitos de utilização de frequências 

(DUF) (artigo 19.º, n.º 3 da LCE), os quais devem ser atribuídos através de procedimentos 

abertos, objetivos, transparentes, proporcionais, não discriminatórios e com a garantia dos 

princípios da neutralidade tecnológica e de serviços, nos termos do artigo 16.º-A da LCE, 

podendo a sua atribuição decorrer no regime de acessibilidade plena ou estar sujeita a 

procedimentos de seleção por concorrência ou comparação, nomeadamente leilão ou 

concurso (artigo 30.º, n.ºs 3 e 5 da LCE).  

A atribuição de DUF está dependente de pedido, o qual, no regime de acessibilidade plena, 

deverá ser apresentado à ANACOM, instruído com os elementos necessários para provar 

a capacidade do requerente para cumprir as condições associadas ao DUF estabelecidas 

no artigo 32.º da LCE, nos termos a definir pela ANACOM. Tratando-se de leilão ou 

concurso, o pedido deverá ser apresentado em conformidade com os requisitos fixados no 

respetivo regulamento de atribuição dos DUF. 

 

3. Análise 

Face ao enquadramento exposto, a ANACOM entende que o pedido de “atribuição direta” 

de espectro apresentado pela NOS se reconduz, nos termos legais aplicáveis, a um pedido 

de atribuição de frequências em acessibilidade plena. 

É, assim, com este pressuposto que de seguida se analisam os dois pedidos apresentados 

pela NOS.  

Acresce que, como não poderia deixar de ser, a análise destes pedidos e o sentido de 

decisão que, a final, se projeta, foram compaginados com a decisão que esta Autoridade 

pretende adotar no âmbito do futuro procedimento de atribuição da faixa dos 700 MHz e 

outras faixas relevantes, nas quais se inclui a faixa dos 900 MHz, cujo “Projeto de decisão 

sobre a designação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres, a limitação do número de direitos de utilização de frequências a atribuir nas 

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

respetivo procedimento de atribuição” foi aprovado nesta mesma data2, permitindo assim 

disponibilizar à requerente e às demais partes interessadas um quadro global de 

                                                           
2 Decisões disponíveis em www.anacom.pt. 

http://www.anacom.pt/
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informação quanto ao que a ANACOM preconiza no âmbito da gestão eficiente do espectro 

que lhe incumbe assegurar. 

3.1. Análise do pedido na faixa dos 900 MHz3  

Atualmente a MEO, a NOS e a VODAFONE detêm direitos de utilização de frequências na 

faixa dos 900 MHz. A ocupação atual do espectro nesta faixa está representada na Figura 

1, que se segue. 

 

Figura 1: Ocupação da faixa dos 900 MHz 

 

Contextualizando, até 2012 – ano em que se concluiu o procedimento de atribuição de 

frequências designado por Leilão Multifaixa4 –, na faixa de frequências dos 890-915/935-

960 MHz5 (denominada, inicialmente, por “faixa GSM”), os três operadores referidos 

detinham DUF sobre a seguinte quantidade de espectro: a MEO e a VODAFONE, 40 canais 

de 2x200 kHz (2x8 MHz) e a NOS, 39 canais (2x7,8 MHz). Esta diferença (de 1 canal de 

2x200 kHz) deveu-se ao facto de a canalização ter sido planeada de forma a manter uma 

faixa de guarda de 2x100 kHz nos extremos dos “canais GSM”, ficando, por conseguinte, 

a “faixa GSM” com 119 “canais GSM” de 2x200 kHz e duas faixas de guarda de 2x100 kHz. 

A atribuição de espectro à NOS ocorreu em 1997, em data posterior à MEO e à 

VODAFONE, tendo nessa ocasião sido disponibilizado todo o espectro disponível para o 

efeito. 

                                                           
3 Faixa dos 900 MHz: corresponde ao intervalo 880-915/925-960 MHz. 
4 Leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 

1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz, cujas regras foram estabelecidas no Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de 
outubro.   
5 O intervalo 914-915/959-960 MHz não foi disponibilizado em grande parte dos países Europeus para GSM 

(nomeadamente, em Portugal em 1991/1992/1997), por estar então “ocupado” com telefones sem fios (CT1). 

100 kHz

Up Link  [MHz] 880,0 885,0 885,0 890,0 890,1 895,1 898,1 905,9 905,9 913,9

LB [MHz] 3,0 1,0

Operador Livre Livre

Down Link [MHz] 925,0 930,0 930,0 935,0 935,1 940,1 943,1 950,9 950,9 958,9

LB [MHz] 3,0 1,0

Operador Livre Livre

LB [MHz] NOS 15,600 MEO 16,000Vodafone 20,000

5,0 5,0 5,0 7,8 8,0

Livre VODAFONE VODAFONE NOS MEO

100 kHz

5,0 5,0 5,0 7,8 8,0

Livre VODAFONE VODAFONE NOS MEO
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Em 2011, o intervalo 880-915/925-960 MHz (o espectro de extensão do GSM, conhecido 

por “faixa e-GSM”) foi designado no QNAF para Serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres e disponibilizado ao mercado no âmbito do referido Leilão Multifaixa.  

Assim, nesse leilão foram disponibilizados dois lotes de 2x5 MHz na faixa dos 900 MHz, 

tendo a VODAFONE adquirido um desses lotes e não tendo havido manifestação de 

interesse em relação ao outro lote, que se mantém disponível (880-885/925-930 MHz), 

como indicado na Figura 1. 

Por força da aplicação do limite diferido de 2x20 MHz na titularidade de espectro na faixa 

dos 900 MHz (e na faixa dos 800 MHz, decorrente do Regulamento do referido Leilão 

Multifaixa), a VODAFONE posteriormente devolveu 2x3 MHz6 de espectro nesta faixa, pelo 

que, em conclusão, a MEO e a NOS mantiveram o espectro que detinham na faixa dos 

900 MHz, respetivamente, 2x8 MHz e 2x7,8 MHz, a VODAFONE passou a deter 2x10 MHz 

e 2x3 MHz passaram a estar disponíveis, conforme indicado na Figura 1.  

Entretanto, o intervalo 914-915/959-960 MHz, outrora “ocupado” por telefones sem fios 

(CT1), poderá agora ser disponibilizado ao mercado – conforme se justifica no âmbito do 

“Projeto de decisão sobre a designação da faixa dos 700 MHz para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres, a limitação do número de direitos de utilização de 

frequências a atribuir nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 

3,6 GHz e a definição do respetivo procedimento de atribuição”.  

E, por fim, nos termos dos DUF atualmente detidos pelos operadores, a faixa dos 900 MHz 

pode ser utilizada pelos sistemas identificados no anexo da Decisão da Comissão Europeia 

2009/766/CE, de 16 de outubro, alterada pela Decisão de Execução da Comissão 

2011/251 (Decisão 2011/251/UE), de 18 de abril, relativas à harmonização das faixas de 

frequências dos 900 MHz e 1800 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer 

serviços pan-europeus de comunicações eletrónicas na Comunidade. Em consonância 

com o anexo técnico da Decisão 2011/251/UE, as duas faixas de guarda acima referidas 

deixam de ser um requisito necessário. 

Dado o exposto, o espectro atualmente sem utilizações na faixa dos 900 MHz (identificado 

na Figura 1) é o seguinte:  

  

                                                           
6 Decisão da ANACOM de 11 de fevereiro de 2016, disponível em: 

 https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1378983. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1378983
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 2x5 MHz (880-885/925-930 MHz) 

 2x100 kHz (890-890,1/935-935,1 MHz) 

 2x3 MHz (895,1-898,1/940,1-943,1 MHz) 

 2x100 kHz (913,9-914/958,9-959 MHz) 

 2x1 MHz (914-915/959-960 MHz) 

totalizando 2x9,2 MHz de espectro não contíguo. 

Todo este espectro se encontra designado na secção Radiocomunicações e aplicações do 

QNAF para Serviços de comunicações eletrónicas terrestres, sendo que apenas um canal 

de 2x5 MHz, no intervalo 880-890/925-935 MHz, está atualmente identificado nas Reservas 

do QNAF, sujeito à atribuição de DUF de âmbito nacional, encontrando-se o processo de 

atribuição por definir.  

Contudo, como justificado no “Projeto de decisão sobre a designação da faixa dos 700 MHz 

para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, a limitação do número de direitos de 

utilização de frequências a atribuir nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 

2,6 GHz e 3,6 GHz e a definição do respetivo procedimento de atribuição”, a ANACOM 

pretende disponibilizar, através de um leilão, 2x9 MHz [2x5 MHz (FDD) + 2x3 MHz (FDD) 

+ 2x1 MHz (FDD)] na faixa dos 900 MHz (alterando-se o QNAF em conformidade), em lotes 

de 2x5 e 2x1 MHz, permitindo, assim, a atribuição de até 5 DUF nessa faixa. 

Neste contexto e exclusivamente do ponto de vista da disponibilidade de recursos 

espectrais, verifica-se ainda a disponibilidade de 2x200 kHz na faixa dos 900 MHz. 

Como justificação do seu pedido, a NOS invoca a situação de desigualdade em que se 

encontra e que a coloca em desvantagem face aos seus concorrentes ao nível da 

capacidade e flexibilidade de gestão de espectro, alegando inclusivamente que a ANACOM 

“sempre reconheceu esta situação e no relatório da consulta pública relativa ao plano 

estratégico nacional do espectro radioelétrico publicado em 2016 (…) concluiu: 

Relativamente à solicitação da NOS para que seja reposta igualdade no que diz 

respeito à quantidade de canais na faixa dos 900 MHz, este assunto é pertinente 

para a ANACOM” [sublinhado da NOS]. 

A NOS acrescenta ainda que a situação de desigualdade se tem agravado com o 

crescimento da base de clientes da NOS. 
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Neste contexto, é de notar que a NOS efetivamente já manifestou por diversas vezes o seu 

interesse em lhe ser disponibilizado 1 canal de 2x200 kHz na faixa dos 900 MHz. A estas 

manifestações, a ANACOM tem tomado nota do interesse demonstrado e tem remetido a 

discussão para sede própria, não tendo, em situação alguma, pretendido criar alguma 

expectativa de atribuição daquele espectro à NOS. No exemplo aludido pela NOS (plano 

estratégico nacional do espectro), esta Autoridade referiu que “Relativamente à solicitação 

da NOS para que seja reposta igualdade no que diz respeito à quantidade de canais na 

faixa dos 900 MHz, este assunto é pertinente para a ANACOM e em sede própria (p.ex. 

aquando da atribuição de espectro adicional para SCET) deverá ser considerado.”. A NOS 

apresenta agora, pela primeira vez, o seu pedido formal de 1 canal de 2x200 kHz na faixa 

dos 900 MHz, tendo o mesmo, por conseguinte, desencadeado a presente análise. 

É ainda de notar que não se encontra em qualquer instrumento legal uma disposição que 

imponha uma distribuição equitativa de espectro no mercado. Salienta-se ainda que, na 

data em que foi promovida a disponibilização de espectro (mediante concurso público), 

aquela era a quantidade de espectro passível de ser atribuída. 

Além do mais, a NOS no Leilão Multifaixa teve a hipótese de adquirir espectro adicional 

nesta faixa nas mesmas condições em que a VODAFONE o fez e optou por não o fazer. 

Por último, em relação ao alegado agravamento da situação de desigualdade por via do 

crescimento da base de clientes da NOS, a ANACOM não encontra fundamento para esta 

afirmação, tendo, por um lado, conhecimento do espectro que cada operador detém, e, por 

outro, das quotas de mercado de cada um. 

Sem prejuízo do que antecede, a ANACOM reconhece que – sem pôr em causa a 

disponibilização dos 2x9 MHz na faixa dos 900 MHz no futuro procedimento de atribuição 

da faixa dos 700 MHz (e outras faixas relevantes) e não sendo adequado, nesse âmbito, a 

disponibilização de lotes de 2x200 kHz – existe ainda disponibilidade de espectro nesta 

faixa para satisfazer o pedido da NOS, sendo que apenas este operador, face às suas 

circunstâncias concretas, manifestou interesse em deter esta quantidade diminuta de 

espectro, correspondente a um canal de 2x200 kHz. Neste contexto, a ANACOM entende 

não haver obstáculos a que se permita a atribuição deste espectro à NOS em regime de 

acessibilidade plena. 

Não obstante, considerando o futuro procedimento de atribuição da faixa dos 700 MHz e 

outras faixas relevantes, nas quais se inclui a faixa dos 900 MHz, a ANACOM não pode 

garantir a contiguidade desse espectro tal como requerido pela NOS.  



8 
 

Com efeito, a NOS, considerando a devolução de 2x3 MHz por parte da VODAFONE, 

solicitou espectro contíguo ao que detém, mas como resulta do exposto supra, a ANACOM 

pretende colocar esses 2x3 MHz a leilão. 

Como facilmente se pode antecipar, os resultados do projetado leilão serão determinantes 

para se concluir quanto a um eventual rearranjo da faixa dos 900 MHz, tendo em vista a 

contiguidade do espectro detido pelos, atuais e futuros, titulares de DUF nesta faixa, como 

é abordado no “Projeto de decisão sobre a designação da faixa dos 700 MHz para serviços 

de comunicações eletrónicas terrestres, a limitação do número de direitos de utilização de 

frequências a atribuir nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 

3,6 GHz e a definição do respetivo procedimento de atribuição”, e, nesse contexto, o 

deferimento do pedido da NOS não pode envolver, neste momento, a indicação da 

localização concreta na faixa de tal espectro, a qual sempre ficará condicionada aos 

resultados do referido leilão.  

Em suma, 

 A ANACOM não identifica obstáculos na atribuição à NOS, em acessibilidade plena, 

de 2x200 kHz na faixa dos 900 MHz, sendo o QNAF alterado na parte das Reservas 

em conformidade no que respeita ao intervalo 890-890,1/935-935,1 MHz e ao 

intervalo 913,9-914/958,9-959 MHz, ou seja, sem garantia de contiguidade em 

relação ao espectro que a NOS já detém na referida faixa; 

 A integração destas frequências no DUF de que a NOS é titular envolve a adequada 

alteração do “Título dos direitos de utilização de frequências para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres ICP-ANACOM N.º 01/2012”, ficando a 

utilização destas frequências sujeita às condições definidas no Capítulo I da Parte 

III do referido Título; 

 Contudo, a atribuição apenas produzirá efeitos após a atribuição dos DUF que 

vierem a ser adquiridos no âmbito do futuro procedimento de atribuição da faixa dos 

700 MHz e outras faixas relevantes, nas quais se inclui a faixa dos 900 MHz, altura 

em que poderá ser concretizada a efetiva localização deste espectro na faixa e 

alterado o DUF de que a NOS é titular em conformidade, tendo a empresa anuído 

nestas condições, em sede de audiência prévia. 
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3.2. Análise do pedido na faixa dos 2100 MHz7  

Atualmente a MEO, a NOS e a VODAFONE detêm direitos de utilização de frequências na 

faixa dos 2100 MHz. A ocupação atual do espectro nesta faixa está representada na Figura 

2, que se segue. 

 

Figura 2: Ocupação da faixa dos 2100 MHz 

 

Importa recordar que, por decisão de 3 de fevereiro de 20128, com efeitos a 10 de janeiro 

desse mesmo ano, a ANACOM deferiu o pedido da NOS (então OPTIMUS) de devolução 

de um bloco de 2x5 MHz de frequências UMTS-FDD na faixa dos 2100 MHz 

(correspondendo ao intervalo de frequências 1955-1960/2145-2150 MHz – assinalado na 

Figura 2), alterando o DUF de que é titular em conformidade.  

Atualmente o QNAF identifica, na secção das Reservas, que o espectro acima referido, 

designado para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, está sujeito à atribuição 

de DUF de âmbito nacional, encontrando-se o processo de atribuição por definir. 

Acresce que estes 2x5 MHz FDD (1955-1960/2145-2150 MHz) não foram, até ao presente, 

objeto de manifestação de interesse por parte de qualquer outra entidade e também não 

foram submetidos a consulta do mercado com o objetivo de avaliar ou perspetivar um 

eventual ou potencial interesse no mesmo. Com efeito, a questão incluída na Consulta 

sobre a disponibilização de espectro na faixa de frequências dos 700 MHz (e outras faixas 

relevantes)9, restringiu o respetivo âmbito à subfaixa TDD. 

                                                           
7 Faixa dos 2100 MHz: engloba espectro emparelhado, modo FDD (1920-1980/2110-2170 MHz), e espectro 

não emparelhado, modo TDD (1900-1920 MHz e 2010-2025 MHz). 
8 Vd. nota de pé de página n.º 1. 
9 Que pode ser consultada em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1430582.  

Banda 

Frequencias
1900 1920 2010 2025

LB [MHz]

Operador

Up Link  [MHz] 1940 1955 1960 1980

LB [MHz] 5,0

Operador Livre

Down Link [MHz] 2110 2130 2130 2145 2150 2170

LB [MHz] 5,0

Operador Livre

LB [MHz] Vodafone 40,000 NOS 30,000 MEO 40,000

MEO

FDD

MEO

20,0

Livre

TDD

Livre

15,0

TDD

VODAFONE NOS

1920 1940

VODAFONE NOS

20,0 15,0

20,0 15,0 20,0

20,0

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1430582
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Como justificação do seu pedido, a NOS vem agora invocar junto da ANACOM um conjunto 

de argumentos – sintetizados supra no ponto 1. – que não podem deixar de causar alguma 

surpresa a esta Autoridade. 

Com efeito, em janeiro de 2012, a NOS, para efeitos da devolução do espectro, alegou – 

conforme sumarizado no ponto 3.2. da decisão da ANACOM de 03.02.2012 e constante da 

sua carta de 9 de janeiro de 2012, recebida a 10 de janeiro de 2012 – que a gestão eficaz 

e eficiente dos direitos de utilização de frequências de que dispõe em cada momento 

constitui um dos seus objetivos primordiais, pelo que avalia constantemente as 

necessidades de espectro para a prossecução da sua atividade e acompanha 

continuamente a evolução tecnológica e experiências internacionais relativas à utilização 

de frequências. No seu pedido, a NOS, atendeu assim aos direitos de utilização de 

frequências de que dispunha à data – recorde-se, logo após ter adquirido DUF nos 

800 MHz, 1800 MHz e 2600 MHz no, já referido, Leilão Multifaixa –, à avaliação das suas 

necessidades e aos objetivos de gestão eficaz e eficiente do espectro que a empresa 

persegue. A NOS esclareceu ainda que o seu pedido não prejudicava o cumprimento das 

obrigações vertidas no (à data) Direito de Utilização de Frequências ICP-ANACOM n.º 

01/2010. 

É, assim, inquestionável que a devolução deste espectro se tratou de uma decisão livre e 

esclarecida por parte da NOS, bem sabendo a empresa que ficaria numa situação diferente 

dos demais operadores que detêm espectro na faixa dos 2100 MHz – insista-se, situação 

em que a própria se colocou voluntariamente. 

Após esta devolução de espectro, a NOS passou a solicitar a atribuição de licenças 

temporárias para aumento de capacidade em vários e numerosos eventos, em função das 

suas necessidades, o que lhe permitiu, na altura, reduzir o valor das taxas de utilização de 

espectro que pagava, dado que, nos termos da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 

dezembro (Portaria das Taxas), na versão à data em vigor, a taxa associada à utilização 

temporária de frequências para os serviços de comunicações eletrónicas terrestres era 

proporcional à área geográfica do território para a qual as frequências eram 

temporariamente atribuídas.  

A utilização casuística, intermitente e frequente de espectro implicou o tratamento de 

numerosos pedidos de licenciamento temporário, com uma cadência irregular mas intensa, 

configurando um emprego não previsto desta figura que se pretende flexível e pontual. 
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Esta frequente utilização de espectro (1 ou 2 vezes por mês) acarretou custos adicionais 

de regulação, os quais foram imputados à gestão de espectro, ou seja, ao sector como um 

todo, com repercussão no mercado e nos utilizadores finais. 

Em 2017, o tarifário do espectro sofreu uma revisão10, tendo, entre outras alterações, sido 

suprimida a disposição na base da qual se previa a proporcionalidade da taxação de 

espectro utilizado para os serviços de comunicações eletrónicas terrestres, por área 

geográfica, caso a sua utilização se efetuasse apenas em parte do território nacional. 

Observou-se, então, uma diminuição dos pedidos temporários de espectro da NOS. 

Retomando, estando naturalmente na disponibilidade da NOS fazer as opções que melhor 

entender no que respeita à gestão do espectro que detém face às avaliações que, em cada 

momento, desenvolver, não lhe assiste, porém, qualquer direito à “restituição” do espectro 

que voluntariamente devolveu, pelo que o pedido de “atribuição direta”, ou melhor dizendo, 

de atribuição em acessibilidade plena, que dirigiu à ANACOM deve ser avaliado por esta 

Autoridade, considerando as circunstâncias factuais em causa, no exercício das suas 

competências de gestão eficiente do espectro e na prossecução dos objetivos de regulação 

que lhe incumbe assegurar, no quadro jurídico-regulatório aplicável. 

Assim, desconhecendo o real interesse que os demais operadores ou quaisquer outras 

entidades possam ter nesta (única) portadora FDD disponível, designadamente se esta 

pode ter relevo para alguma eventual operação nova (ainda que em complemento com 

outro espectro) ou se pode ser relevante para reforçar uma operação existente – por 

exemplo da MEO ou da VODAFONE – a ANACOM considera não estarem reunidas as 

condições para a atribuição imediata do respetivo DUF, em regime de acessibilidade plena, 

à NOS. 

Considera, outrossim, a ANACOM adequado incluir os 2x5 MHz disponíveis nesta faixa 

(1955-1960/2145-2150 MHz) no futuro procedimento de atribuição da faixa dos 700 MHz e 

outras faixas relevantes, cujo “Projeto de decisão sobre a designação da faixa dos 700 MHz 

para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, a limitação do número de direitos de 

utilização de frequências a atribuir nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 

2,6 GHz e 3,6 GHz e a definição do respetivo procedimento de atribuição” foi, como 

anteriormente referido, aprovado nesta mesma, permitindo à NOS ou a outros eventuais 

                                                           
10 Portaria n.º 157/2017, de 10 de maio (sexta alteração à Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de dezembro, que 
aprova as taxas devidas à ANACOM), disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409647. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409647
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interessados, em sede desse procedimento de atribuição, a aquisição do espectro de forma 

transparente e não discriminatória. 

 

4. Procedimentos de consulta aplicáveis 

O artigo 8.º da LCE dispõe que sempre que no exercício das suas competências a 

ANACOM pretenda adotar medidas com impacto significativo no mercado em causa, deve 

publicitar o respetivo projeto, dando aos interessados a possibilidade de se pronunciarem 

em prazo fixado para o efeito, o qual não pode ser inferior a 20 dias.  

Acresce que o n.º 3 do artigo 20.º da LCE determina que as alterações aos direitos de 

utilização de frequências estão sujeitas ao referido procedimento geral de consulta previsto 

no artigo 8.º da mesma lei, sendo concedido aos interessados, nomeadamente aos 

utilizadores e consumidores, um prazo suficiente para se pronunciarem sobre as alterações 

propostas, o qual, salvo em circunstâncias excecionais devidamente justificadas, não deve 

ser inferior a 20 dias úteis.  

Em cumprimento do disposto nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, o sentido provável de decisão foi submetido à audiência prévia da NOS, 

tendo sido fixado o mesmo prazo de 20 dias úteis.  

Assim, em 22 de outubro de 2019, a ANACOM aprovou o sentido provável de decisão 

(SPD) relativo aos pedidos da NOS Comunicações, S.A. (NOS) de atribuição de 

frequências nas faixas dos 900 MHz e 2100 MHz11, o qual foi submetido a audiência prévia 

da NOS, nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo, bem como ao 

procedimento geral de consulta, nos termos do artigo 8.º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas (LCE).  

Até ao termo do referido prazo, em 20 de novembro de 2019, foram recebidas as 

pronúncias das seguintes entidades: 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

 NOS Comunicações, S.A.12 (NOS); 

                                                           
11 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1488402. 
12 A posição expressa é partilhada pela NOS Açores Comunicações S.A. e NOS Madeira Comunicações, 
S.A.. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1488402
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 Posição conjunta da NOWO Communications, S.A., e da ONITELECOM – 

Infocomunicações, S.A. (NOWO e ONI); 

 VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

 

Nesta sequência, a ANACOM elaborou o Relatório da Audiência Prévia e da Consulta 

Pública ao Sentido Provável de Decisão, que faz parte integrante da presente decisão e 

inclui uma síntese das posições manifestadas pelos interessados bem como o 

entendimento da ANACOM sobre as mesmas. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de consulta da ANACOM”, aprovados 

por deliberação de 12 de fevereiro de 200413, a ANACOM disponibiliza no seu site as 

pronúncias recebidas, salvaguardando a informação de natureza confidencial. 

 

5. Decisão 

Com os fundamentos vindos de expor, o Conselho de Administração da ANACOM, na 

prossecução das atribuições previstas no artigo 8.º, n.º 1, alínea e) dos seus Estatutos, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, e dos objetivos de regulação 

previstos no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea d) da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação, e ao abrigo dos 

poderes previstos no artigo 9.º, n.º 1, alínea b) dos Estatutos, e do disposto nos artigos 8.º, 

15.º, 16.º, 20.º e 30.º, todos da Lei das Comunicações Eletrónicas, delibera: 

1. Alterar o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF), prevendo a 

reserva dos intervalos de frequências dos 890-890,1/935-935,1 MHz e dos 913,9-

914/958,9-959 MHz, a atribuir mediante acessibilidade plena e sujeito a DUF de 

âmbito nacional. 

2. Deferir o pedido de atribuição à NOS de 2x200 kHz na banda dos 900 MHz, por 

acessibilidade plena, sem garantia de contiguidade em relação ao espectro que a 

empresa já detém na referida faixa. 

                                                           
13 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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3. Alterar o “Título dos direitos de utilização de frequências para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres ICP-ANACOM N.º 01/2012” de que a NOS é 

titular, integrando no DUF as frequências referidas no número anterior e 

submetendo a utilização destas frequências às condições definidas no Capítulo I 

da Parte III do referido Título, nas quais se integra o prazo de vigência aplicável. 

4. A atribuição referida no número 2 apenas produz efeitos após a atribuição dos DUF 

que vierem a ser adquiridos no âmbito do futuro procedimento de atribuição da faixa 

dos 700 MHz e outras faixas relevantes, nas quais se inclui a faixa dos 900 MHz, 

altura em que deve ser concretizada a efetiva localização deste espectro na faixa e 

alterado o DUF de que a NOS é titular, em conformidade com o disposto no número 

anterior. 

5. Indeferir o pedido da NOS de “atribuição direta e imediata” de 2x5 MHz na faixa dos 

2100 MHz (FDD), correspondentes ao bloco de frequências 1955-1960/2145-

2150 MHz. 

 

Lisboa, 23 de dezembro de 2019. 

 


