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1. Introdução  

Por deliberação do Conselho de Administração do ICP-Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM) de 15 de Outubro de 2008, ao abrigo e em 

cumprimento dos artigos 15.º e 16.º da Lei das Comunicações Electrónicas 

(LCE) - Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro - foi aprovado para consulta o Quadro 

Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF) destinado a vigorar em 2009.  

A presente versão do QNAF contém os seguintes elementos: 

 Tabela de atribuição de frequências; 

 Publicitação das faixas de frequências e número de canais utilizados para 

funcionamento das redes e serviços de comunicações electrónicas 

acessíveis ao público até 30 de Novembro de 2008; 

 Indicação das frequências reservadas e a disponibilizar em 2009 no âmbito 

das redes e serviços de comunicações electrónicas, acessíveis e não 

acessíveis ao público, especificando os casos em que é necessária a 

atribuição de direitos de utilização de frequências e o respectivo processo de 

atribuição;  

 Utilizações de frequências isentas de licenciamento radioeléctrico.  

Tratando-se de uma medida com impacte significativo nos mercados relevantes, 

foi determinada a submissão do QNAF ao procedimento geral de consulta, 

previsto no artigo 8.º da LCE, o qual terminou a 19 de Novembro de 2008, para 

que todos os interessados se pudessem manifestar. 

Assim foram recebidos, dentro do prazo, os comentários das seguintes 

entidades: 

 Grupo Portugal Telecom (GRUPO PT), em nome e representação das 

empresas, Portugal Telecom, SGPS, S.A., PT - Comunicações, S.A., PT 

Prime — Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A., 

PT — Acesso de Internet Wi-Fi, S.A. e TMN – Telecomunicações Móveis 

Nacionais, S.A.; 



Análise da consulta pública sobre o QNAF 2009 3

 iBand, SARL (IBAND); 

 Sonaecom, SGPS, S.A. (SONAECOM); 

 Vodafone PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE); 

 WiMedia Alliance (WIMEDIA); 

 ZON TV Cabo Portugal, S.A. (ZON). 

Registe-se ainda a recepção de dois contributos adicionais no endereço 

electrónico disponibilizado para a consulta pública do QNAF (de Fernando 

Cereja e Radiolousada), que, por extravasarem o âmbito da presente consulta 

pública, foram respondidos de forma autónoma. 

Nos termos dos procedimentos adoptados pelo ICP-ANACOM, em 12 de 

Fevereiro de 2004, em especial para o procedimento geral de consulta previsto 

no artigo 8.º da LCE, esta Autoridade analisa todas as respostas e disponibiliza 

um documento final contendo uma referência a todas as respostas recebidas e 

uma apreciação global que reflicta o seu entendimento sobre as mesmas (ponto 

3), alínea d) da deliberação) – é, pois, esse o objecto deste documento. 

O ICP-ANACOM regista com agrado o carácter positivo e construtivo das 

respostas recebidas, salientando no entanto o baixo nível de participação nesta 

consulta, nomeadamente por parte das instituições de ensino, empresas de 

consultoria e indústria. 

Dado o carácter sintético deste documento, a sua análise não dispensa a 

consulta das referidas respostas, na parte em que não foi solicitada reserva de 

confidencialidade. Adite-se ainda que os contributos relevantes à consulta 

pública em apreço, identificados pelas entidades como sendo informação 

confidencial, foram tidos em consideração no documento, mantendo-se o 

anonimato solicitado.  

Para maior clareza do documento, são apresentados comentários e o 

entendimento do ICP-ANACOM a questões concretas suscitadas pelos 

respondentes. 
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2. Aspectos gerais resultantes das contribuições recebidas 

2.1. Princípio da neutralidade tecnológica e flexibilização do uso do 
espectro 

A SONAECOM reitera o seu apoio à introdução do princípio da neutralidade 

tecnológica, por considerar que introduz a flexibilidade necessária à 

maximização das potencialidades do espectro. Dá o exemplo das frequências 

450-470 MHz que foram colocadas a concurso, para as quais, argumenta, foi 

conferida total liberdade sobre o(s) sistema(s) tecnológico(s) a utilizar. A 

SONAECOM pretende exactamente a mesma liberdade de escolha do sistema 

tecnológico a usar para a prestação do serviço móvel terrestre (SMT) na faixa 

dos 900/1800MHz e realça ainda que, a bem da eficiência da utilização do 

espectro, também a atribuição do espectro de extensão do GSM (e-GSM, 

extended Global System for Mobile Communications) e das frequências 

adicionais da banda 1800 MHz deverá ser norteada pelo princípio da 

neutralidade tecnológica na sua plenitude. 

A VODAFONE refere que “deve manter-se o princípio de neutralidade 

tecnológica introduzido no QNAF 2007 pelo que o regulador apenas deve ter o 

propósito de garantir a utilização eficiente do espectro sem impor a utilização de 

determinado tipo de tecnologia e sem restringir a promoção de determinados 

serviços para os quais o operador esteja habilitado. 

A ZON aborda igualmente a questão da neutralidade tecnológica, salientando 

que, para além de estar abordado na introdução da proposta de revisão do 

QNAF, deveria constar do próprio QNAF o princípio da neutralidade tecnológica. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

São vários os aspectos a acautelar para que a introdução da neutralidade 

tecnológica se traduza em reais benefícios para os mercados relevantes e, em 

particular, para os consumidores: 
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• A garantia de um nível adequado de harmonização tecnológica nas faixas 

em que se pretende implementar tal neutralidade, nomeadamente tendo 

em consideração normas europeias; 

• A coexistência das diversas tecnologias a introduzir numa mesma faixa 

de frequências, considerando as aplicações existentes e planeadas, tanto 

nas faixas de frequências “neutras” como nas adjacentes; 

• A necessidade de promover uma utilização efectiva e eficiente do 

espectro radioeléctrico e o estímulo à oferta de serviços diversificados de 

comunicações electrónicas, em particular nas soluções de banda larga; 

• O fomento de economias de escala e a necessidade de interoperabilidade 

entre as várias soluções tecnológicas. 

Apesar de se esperar que a introdução da neutralidade tecnológica possa 

potenciar benefícios para os operadores / utilizadores, pode também originar 

cenários de interferências prejudiciais a outros (já existentes) utilizadores do 

espectro (do mesmo espectro ou em espectro adjacente), pelo que o ICP-

ANACOM entende ser necessário optar-se por uma abordagem cautelosa nesta 

matéria. 

A respeito do comentário efectuado pela ZON, o ICP-ANACOM tenta em geral 

acolher as sugestões fundamentadas que são formuladas pelos agentes do 

mercado. Por conseguinte, acolherá, na medida do possível, as propostas 

concretas que sejam apresentadas, no sentido de reflectir o princípio da 

neutralidade no próprio QNAF. 

A adopção de princípios de neutralidade tecnológica, em particular para as 

faixas de frequências dos 900 MHz e dos 1800 MHz, resulta da análise e 

verificação de compatibilidade entre as potenciais tecnologias de terceira 

geração (3G) a considerar no futuro e a tecnologia actualmente em uso 

naquelas faixas (i.e., o GSM), bem como as utilizações em faixas de frequências 

adjacentes. Foram, no seio da Conferência Europeia das Administrações de 

Correios e Telecomunicações (CEPT), desenvolvidos, entre 2006 e 2007, 
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estudos no sentido de confirmar a viabilidade da utilização de outras tecnologias 

naquelas faixas, em sobreposição às que se encontram actualmente nelas em 

uso e em faixas de frequências adjacentes (ver secção 3.1.2).  

2.2. Não discriminação e princípios de atribuição de frequências 

A ZON considera, enquanto principio relevante para a atribuição de espectro em 

Portugal, que o processo de atribuição dos direitos de utilização de frequências, 

quando estes não são de acessibilidade plena, deverá garantir a não 

discriminação e a transparência. Quando os recursos são escassos, considera 

que o melhor processo de atribuição é o concurso público, embora se possa 

equacionar o leilão, para garantir a sua utilização efectiva. A ZON faz notar no 

entanto que este processo de atribuição beneficia, em primeiro lugar, as 

empresas instaladas pelas economias de escala e de gama que decorreram da 

sua actividade nesse sector. 

A SONAECOM considera que caso o ICP-ANACOM decida avançar com a 

atribuição de espectro terá de prevenir eventuais distorções concorrenciais 

decorrentes do modelo de atribuição dessas frequências, assumindo um 

especial relevo os princípios de igualdade e da garantia de uma concorrência 

justa e efectiva entre os operadores, no contexto em que há uma alteração da 

abordagem regulatória em matéria da gestão do espectro reservado à prestação 

dos serviços móveis. 

Considerando que o interesse público exige que o regulador garanta a maior 

contestabilidade possível, a SONAECOM manifesta ainda o seu desacordo 

quanto ao afastamento sistemático e infundado, ou apenas genericamente 

justificado pelo ICP-ANACOM, dos actuais detentores de espectro GSM 

900/UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) dos procedimentos 

tendentes à atribuição de espectro para a prestação de serviços móveis, 

nomeadamente referindo-se à exclusão dos operadores móveis da primeira fase 

do anunciado leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências 

para o BWA (Broadband Wireless Access). 
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A VODAFONE refere que relativamente aos operadores já licenciados para 

prestar serviços no âmbito das frequências que lhes foram atribuídas, a 

reorganização e eventual atribuição de frequências adicionais têm por base a 

progressiva utilização eficiente do espectro e que nesses casos os operadores já 

se submeteram a procedimentos de selecção objectivos, transparentes, não 

discriminatórios e proporcionais para a prestação dos serviços para os quais 

foram respectivamente licenciados. Adicionalmente, também estes operadores 

já se encontram vinculados, através dos seus títulos habilitantes, às condições, 

determinadas pelo Regulador e pela lei, que estão associadas ao direito de 

utilização de frequências que lhes foi atribuído. 

Na opinião da VODAFONE desde que a necessidade de utilização de 

frequências adicionais (ou simplesmente diferentes) esteja plenamente 

justificada numa lógica de utilização mais eficiente destes activos ou da 

progressiva melhoria na qualidade do serviço prestado aos cidadãos e a mais 

cidadãos, não se encontra justificação para a submissão a novo procedimento 

de selecção, verificada que está a sua capacidade para prestação do mesmo 

serviço. 

A VODAFONE refere ainda a propósito do acesso dos novos operadores a um 

determinado mercado (naturalmente traduzível num serviço) para o qual estes 

ainda não se encontrem devidamente habilitados pelo regulador sectorial como 

resultado de um processo transparente e não discriminatório, que não existe 

ainda qualquer controlo específico ou determinação administrativa concreta de 

como e em que condições deverá este serviço ser prestado, se o candidato está 

apto ou não a prestá-lo e, principalmente, se é aquele o Particular (num universo 

de vários interessados) que está mais bem preparado para utilizar um bem – 

repita-se, escasso – de domínio público. 

Para a VODAFONE o princípio da igualdade no acesso aos mercados determina 

que as condições outrora impostas para a entrada dos actuais operadores no 

mercado devem, por lei, ser aplicáveis e aplicadas aos novos entrantes, bem 

como a todos os prestadores de serviços que irão, pela primeira vez, utilizar as 
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frequências para prestar serviços diferentes daqueles para os quais foram 

devidamente autorizados. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista os comentários recebidos quanto a esta matéria, 

sublinhando que a atribuição e consignação de frequências são norteadas por 

critérios objectivos, transparentes, não discriminatórios e de proporcionalidade. 

Esta Autoridade, no domínio da planificação e atribuição de frequências, quer 

aos actuais operadores, quer a potenciais novos entrantes, pauta a sua 

actuação com respeito pelas regras e princípios fixados nos artigos 5.º e 15.º da 

LCE, visando garantir, em particular, a promoção da concorrência na oferta de 

redes e serviços de comunicações electrónicas, sem perder de vista a 

necessidade de assegurar uma utilização efectiva e eficiente das frequências. 

Quanto ao comentário da SONAECOM, relativamente à exclusão dos 

operadores móveis da primeira fase do anunciado leilão para a atribuição de 

direitos de utilização de frequências para o BWA, remete-se para a secção 3.1.5. 

2.3. Supervisão das condições de utilização das frequências atribuídas 

A SONAECOM manifesta a sua perplexidade com o que tem vindo a suceder 

quanto à utilização das frequências na banda dos 450-470 MHz atribuídas à 

RADIOMÓVEL – Telecomunicações, S.A. (RADIOMÓVEL) para a prestação do 

Serviço Móvel com Recursos Partilhados (SMRP), mas que, na realidade, têm 

estado a ser usadas para a prestação de serviços móveis ao público em geral. 

A empresa refere que já pediu a intervenção do ICP-ANACOM por diversas 

vezes, sem que se conheça, até à data, o resultado do processo de análise do 

ICP-ANACOM anunciado na sua deliberação de 21.04.2006, relativa às ofertas 

de serviços de acesso à Internet de banda larga móvel. 

Salienta também o facto de não serem conhecidos as condições de utilização de 

frequências pela RADIOMÓVEL na sequência da renovação, sem consulta 

pública, do seu direito de utilização de frequências uma vez que o ICP-ANACOM 

não fez qualquer publicitação de tal acto. 



Análise da consulta pública sobre o QNAF 2009 9

Entendimento do ICP-ANACOM 

Os comentários aduzidos pela SONAECOM neste domínio não relevam 

directamente para o objecto da consulta – o QNAF destinado a vigorar em 2009. 

Não é esta a sede própria para que os operadores procurem conhecer o estado 

dos processos e procedimentos em curso no ICP-ANACOM, nomeadamente os 

que envolvam processos de incumprimento, nem para esta Autoridade publicitar 

as decisões que sobre os mesmos recaiam. 

Quanto à renovação do direito de utilização de frequências da RADIOMÓVEL 

para a prestação do SMRP, importa fazer notar que, nos termos do artigo 20.º 

da LCE, apenas a alteração das condições, dos direitos e dos procedimentos 

aplicáveis ao exercício da actividade, incluindo aos direitos de utilização, está 

sujeita ao procedimento geral de consulta previsto no seu artigo 8.º. 

Ora, no caso da RADIOMÓVEL e contrariamente ao que se verificou noutras 

situações, os direitos que lhe estão conferidos e as condições/obrigações por 

que se rege o seu exercício não sofreram, por virtude da renovação do direito de 

utilização de frequências, qualquer alteração relativamente ao fixado no título 

oportunamente publicitado no sítio do ICP-ANACOM em: 

http://www.anacom.pt/streaming/Radiomovel16abri08.pdf?contentId=592423&fiel

d=ATTACHED_FILE. 
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3. Comentários específicos  

3.1. Faixas de frequências específicas 

3.1.1. Frequências 24,5-26,5 GHz 

A SONAECOM aponta nos seus comentários que está prevista a mudança do 

método de acesso às frequências 24,5-26,5 GHz para FWA (acesso fixo via 

rádio) e considera que “...na observância do princípio da não discriminação, os 

títulos habilitantes atribuídos previamente nesta faixa através de concurso 

deverão ser alterados. Em concreto, as obrigações de cobertura e de instalação 

de um número mínimo de infra-estruturas deverão ser eliminadas. 

Adicionalmente, em qualquer caso, deverá ser garantida a ausência de 

interferências.” 

Entendimento do ICP-ANACOM  

Sobre o comentário da SONAECOM à alteração do método de acesso à faixa de 

frequências dos 24,5-26,5 GHz, esclarece-se que o mesmo foi já objecto de 

decisão em 2006 (Deliberação do CA de 23 de Fevereiro de 2006), tendo sido 

reflectido no QNAF 2007.  

Mais precisamente, na referida Deliberação foi aprovado o relatório contendo a 

análise das respostas recebidas dos operadores de FWA, na sequência da 

solicitação àquelas empresas para apresentação de elementos técnicos 

adicionais, em cumprimento da Deliberação de 1 de Setembro de 2005. Foi 

então determinado alterar o QNAF no que respeita à faixa de frequências 24,5-

26,5 GHz, passando a atribuição dos direitos de utilização de frequências nesta 

faixa a ser efectuada através do regime de acessibilidade plena, dependendo no 

entanto da apresentação fundamentada de diversos elementos. 

Deste modo, estranha-se os comentários da SONAECOM, dado ter sido uma 

das entidades directamente ligadas ao processo de reformulação dos direitos de 

utilização de frequências FWA. 
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Quanto ao comentário da SONAECOM sobre a questão das interferências, dado 

que o modelo em vigor já contempla questões relacionadas com interferências 

co-canal entre blocos adjacentes, não é claro o âmbito do mesmo. 

3.1.2. Reutilização do espectro nos 900 MHz 

Partindo do pressuposto da adopção do princípio da neutralidade tecnológica no 

QNAF já desde 2007, a VODAFONE vem questionar o atraso na efectiva 

implementação da reutilização do espectro 900 MHz em Portugal, o que, em seu 

entender, assume um impacto muito significativo, tendo em conta a 

representatividade e relevância da banda larga móvel no nosso país. 

Este operador contesta a opção do ICP-ANACOM, que remonta ao QNAF 2007, 

no sentido da neutralidade tecnológica nesta faixa ter ficado dependente da 

adopção de Decisão da Comissão Europeia sobre esta matéria, da 

correspondente Decisão da CEPT ECC/DEC/(06)13 e da revisão da Directiva 

87/372/CEE, de 25 de Junho de 1987. 

Alega o mesmo operador que a especificação comum a que alude a Directiva é 

definida, principalmente, pelos serviços que suporta e não pelo interface rádio 

que envolve, concluindo que o sistema UMTS, uma vez que partilha a mesma 

rede core do GSM, suporta todos os serviços disponíveis neste sistema. 

A VODAFONE considera que a presente edição do QNAF deve contemplar, 

ainda em 2008, “que o espectro em causa pode ser utilizado pelos detentores 

dos direitos de utilização para a prestação de serviços móveis de terceira 

geração, devendo, por conseguinte, [a ANACOM] promover a alteração dos 

direitos de utilização, de modo a deles expurgar a associação daquelas 

frequências ao sistema GSM”. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM entende que a posição da VODAFONE na interpretação da 

Directiva GSM é excessivamente lata e não tem correspondência no respectivo 

texto. 
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Desde logo, no memorando explicativo da nova Proposta de Directiva 

apresentada pela Comissão, começa por se afirmar que o objectivo é permitir 

uma maior escolha de serviços e tecnologias e, como tal, permitir o uso deste 

espectro não só para o GSM, mas também para outros serviços pan-europeus 

de comunicações electrónicas que coexistam com aquele, o que num primeiro 

passo se traduz no alargamento ao UMTS. Para além disso, este memorando 

realça a necessidade de adopção de medidas de harmonização ao nível 

comunitário, através de decisões da Comissão. 

Assim, no Considerando (8) da actual Proposta afirma-se que as faixas 880-915 

MHz e 925-960 MHz devem ser abertas ao UMTS, uma vez que pode coexistir 

com o GSM, bem como a outros sistemas, logo que tal demonstração de 

coexistência seja feita. 

Neste contexto, o artigo 1.º da Proposta de Directiva consagra o alargamento ao 

UMTS, bem como a outros sistemas que possam coexistir com o GSM, 

determinando que, na implementação da Directiva, deve ser feita uma análise 

das eventuais distorções da concorrência no âmbito do artigo 14.º da Directiva 

2002/20/EC (Directiva Autorização), que corresponde ao artigo 20.º da LCE. 

Dado o vindo de expor, é entendimento do ICP-ANACOM que a Directiva 

87/372/CEE não pretendia abranger quaisquer outros sistemas para além do 

GSM, o que só vai acontecer na futura Directiva. E, tratando-se de frequências 

harmonizadas, não pode um Estado-Membro decidir unilateralmente da 

alteração da respectiva utilização. 

Não é pois um argumento válido o do eventual “atraso” de Portugal na efectiva 

implementação da reutilização do espectro 900 MHz, mesmo que outros países 

europeus já tenham avançado nesse sentido. 

Acrescente-se que o facto de um Estado-Membro ter conhecimento de que uma 

directiva vai ser alterada no sentido pretendido, não lhe permite a violação da 

directiva vigente. Com efeito, como tem sido observado noutros processos, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia aprecia o incumprimento dos Estados-

Membros em função das normas vigentes à data dos factos em análise. 
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3.1.3. Faixa de extensão dos 900 MHz 

A VODAFONE considera a faixa de extensão dos 900 MHz (e-GSM) essencial 

para que os operadores com direitos de utilização na faixa dos 900 MHz e 1800 

MHz possam proceder à planificação adequada das frequências a usar em 

UMTS e à coordenação dos direitos de utilização nas frequências adjacentes. 

Refere que os operadores do serviço móvel terrestre com direitos actuais 

naquela faixa deverão ter acesso preferencial e prioritário a estas frequências, 

para o que sugere que a atribuição da faixa deve ser feita à semelhança do que 

sucedeu com a atribuição de direitos na faixa dos 1800 MHz, e considera que 

para tal basta um pedido fundamentado de frequências (adicionais). Manifesta 

ainda preferência pelo espectro 885,1-890,1 MHz / 930,1-935,1 MHz por ser 

contíguo ao que a VODAFONE detém. 

A ZON considera poder existir interesse na utilização de espectro constante do 

ponto 3.1 do Anexo 3 (Reservas de faixas de frequências) para a prestação de 

serviço móvel terrestre nas faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM tem defendido que, na perspectiva de aumentar o nível de 

concorrência no mercado das comunicações móveis, a exploração da faixa de 

extensão do GSM poderia ser complementada com a disponibilização de 

frequências noutras faixas (como, p.ex., com a faixa dos 2,6 GHz). De salientar 

que não se exclui de momento nenhuma das opções possíveis (atribuição do 

espectro a operadores detentores de direitos nas faixas dos 900 MHz e 1800 

MHz ou atribuição desse mesmo espectro a eventuais novos operadores).  

Estando a decorrer uma consulta pública sobre a disponibilização da faixa dos 

2,6 GHz, com vista à definição das respectivas condições, o ICP-ANACOM 

reserva-se o direito de apresentar em fase posterior o seu posicionamento face 

ao espectro e-GSM, registando entretanto o interesse manifestado no espectro 

em questão. 
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3.1.4. Espectro nos 1800 MHz 

A VODAFONE defende que a atribuição de direitos de utilização no espectro 

disponível nos 1800 MHz deve ser feita à semelhança do que sucedeu com a 

atribuição adicional de direitos igualmente nessa faixa. 

A ZON, conforme se refere em 3.1.3, considera poder existir interesse na 

utilização de espectro constante do ponto 3.1 do Anexo 3 (Reservas de faixas de 

frequências) do QNAF para a prestação de serviço móvel terrestre nas faixas 

dos 900 MHz e dos 1800 MHz. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM regista as informações apresentadas e o interesse 

manifestado.  

3.1.5. BWA (3400-3800 MHz) 

Sobre a primeira fase do processo de selecção por leilão na faixa de frequências 

3400-3800 MHz, a VODAFONE afirma que a exclusão das entidades licenciadas 

para a prestação de serviços móveis representa uma violação do disposto na 

LCE, não se considerando que essa exclusão responda aos requisitos de 

adequação, necessidade ou proporcionalidade, essenciais para a legitimação da 

referida restrição de direitos, esperando ainda que o regulamento do leilão a 

publicar venha corrigir esta situação. 

Como apresentado na secção 2.2, a SONAECOM também manifesta desacordo 

relativamente ao afastamento dos actuais detentores de espectro para a 

atribuição de espectro móvel da primeira fase leilão para atribuição de espectro 

para BWA. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

Em relação aos comentários recebidos pela VODAFONE e pela SONAECOM, 

reitera-se o exposto no relatório do procedimento geral de consulta ao Projecto 

de Decisão relativo à limitação do número de direitos de utilização de 

frequências reservadas para o BWA na faixa 3400-3800 MHz, nomeadamente 
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que a adopção de duas fases do leilão teve como finalidade aumentar a 

concorrência na prestação da banda larga móvel e a eficiência na utilização do 

espectro radioeléctrico, em consonância com os objectivos previstos na LCE nas 

áreas da regulação e de gestão do espectro radioeléctrico, aliás como já havia 

sido referido nas conclusões da consulta sobre a introdução do BWA de 14 de 

Junho de 2007. 

De facto, os actuais três detentores de direitos de utilização de frequências para 

a prestação do SMT acessível ao público têm atribuída uma quantidade muito 

significativa de espectro, nomeadamente quando por comparação com os seus 

congéneres europeus, havendo indícios que poderão levar a crer que tal 

espectro não tem, nalgumas faixas, um nível de utilização elevado. Acresce que 

a banda larga móvel é actualmente assegurada na totalidade por aqueles três 

operadores, razão que leva a adoptar a solução prevista no documento colocado 

em consulta pública. 

Refira-se ainda que a VODAFONE e a SONAECOM não estão liminarmente 

impedidas de disputar o leilão, dado que apenas na eventualidade de o espectro 

a disponibilizar na primeira fase do leilão se esgotar em todas as zonas 

geográficas, não será possível à VODAFONE e à SONAECOM obterem direitos 

de utilização de frequências no espectro fique por consignar. 

3.1.6. 1785-1805 MHz e 1900-1905 MHz  

A IBAND pretende ter acesso ao espectro 1785-1805 MHz e 1900-1905 MHz, 

argumentando que o mesmo não está em utilização em Portugal. Apresenta 

exemplos de outros países em que opera esse espectro e insiste na sua 

disponibilização no presente QNAF, com uma nota explícita indicando que 

poderia ser consignado a quem o requeresse, e que o procedimento para a 

atribuição e consignação efectivas deste espectro deverá ser iniciado. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

Conforme referido já anteriormente, estão autorizadas em Portugal aplicações 

de curto alcance – microfones emissores – nos 1785,7-1799,4 MHz. Desde que 
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respeitem as condições técnicas especificadas no Anexo 4 do QNAF, estas 

aplicações não requerem licenciamento (são aplicações isentas de 

licenciamento, operando numa base de não protecção e não interferência). 

No tocante à faixa 1800-1805 MHz, a mesma encontrava-se no passado 

reservada para o sistema TFTS (Terrestrial Flight Telephone System). Uma vez 

que este sistema foi abandonado, o espectro ficou disponível para outras 

aplicações e, até ao momento, mantém-se efectivamente livre em Portugal. 

Contudo, é importante referir que a totalidade da faixa, 1785-1805 MHz, continua 

em análise na CEPT, com o objectivo de ser testado um conceito - ainda em 

estudo - e que visa a flexibilização do espectro (as linhas orientadoras deste 

conceito podem ser encontradas no Relatório 80 do ECC, em www.ero.dk). 

Enquanto não são conhecidos os resultados da análise em curso, o ICP-

ANACOM considera prematuro alterar quaisquer planos em relação ao espectro 

em questão, pelo que a solicitação da IBAND não poderá de momento ser 

satisfeita. 

Relativamente à faixa 1900-1905 MHz, a mesma está consignada a um 

operador UMTS. Não está de momento consignado a nenhuma entidade o 

espectro contíguo, 1905-1910 MHz; contudo, considera-se que qualquer decisão 

relativamente a estes 5 MHz deverá ser tomada conjuntamente com outras 

faixas de frequências (p.ex., e-GSM, 2,6 GHz, etc.). 

3.2. Outros assuntos 

3.2.1. Transmissibilidade dos direitos de utilização de frequências 

O GRUPO PT começa por indicar que considera oportuno, e que apoia a 

intenção manifestada pelo ICP-ANACOM, de dar início a uma discussão 

multidisciplinar sobre o comércio secundário do espectro (CSE). Tece um 

conjunto de considerações que, sem prejuízo das posições que venha a 

manifestar em sede própria, entende oportuno referir: i) que o CSE é, 

essencialmente, um importante instrumento de gestão da utilização das 

frequências do espectro; ii) que o CSE pode facilitar o acesso ao espectro e 
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flexibilizar a sua utilização se suportado em regras sólidas e claras; iii) que a 

introdução do CSE deve ser precedida da definição e adopção do regime 

aplicável à transmissão de Direitos de Utilização de Frequências, nos termos 

admitidos e previstos no artigo 37.º da LCE. 

A SONAECOM considera que a definição dos princípios gerais para a 

transmissão/mercado secundário de espectro é uma necessidade de modo a 

aumentar a transparência para o mercado. Acrescenta que o artigo 37.º da LCE 

já prevê a transmissibilidade das frequências mas considera que o verdadeiro 

significado e abrangência desse artigo não são claros. Realça ainda que, o 

conhecimento antecipado de regras claras e mais detalhadas aumenta a 

transparência e previsibilidade para o mercado, sendo fundamental para que 

antecipadamente os detentores desses direitos de utilização ou potenciais 

interessados na sua aquisição possam avaliar do interesse/viabilidade de uma 

operação de transmissão/aquisição de direitos de utilização de frequências 

previamente atribuídos pelo ICP-ANACOM. 

A ZON concorda com o ICP-ANACOM em iniciar uma discussão multidisciplinar, 

envolvendo os vários stakeholders, com o objectivo de se obter um consenso e 

uma estratégia clara para Portugal no que diz respeito ao CSE. Acrescenta que 

a dita discussão deverá ter início durante o próximo ano, preferencialmente 

durante o primeiro semestre, para que seja concedido tempo suficiente para 

análise e discussão aprofundada destas matérias complexas e para as quais 

poderá não existir, à partida, um consenso alargado. 

A VODAFONE salienta que o propósito enunciado pelo ICP-ANACOM na edição 

2007 do QNAF de vir a definir uma política geral para o estabelecimento de 

regras e condições relevantes para a transmissibilidade dos direitos de utilização 

de frequências não conheceu qualquer desenvolvimento.  

Entendimento do ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM toma nota dos comentários do GRUPO PT, SONAECOM, ZON 

e VODAFONE.  
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Relativamente aos comentários recebidos, o ICP-ANACOM releva que o 

trabalho do Regulador nesta matéria está em curso e os desenvolvimentos do 

mesmo serão em breve publicitados. 

Releva-se que a inexistência de uma política geral sobre a transmissibilidade 

dos direitos de utilização de frequências estabelecida pelo regulador não é 

impeditiva da ocorrência de transmissibilidade, quando essa for a vontade dos 

operadores. 

Com efeito, o artigo 37º da LCE permite, numa base casuística, resolver 

questões de transmissibilidade de direitos de utilização de frequências, o que já 

se verificou noutras situações. 

3.2.2. Enquadramento da faixa dos 2,6 GHz 

O GRUPO PT considera que é necessário debater o enquadramento a que 

deverá obedecer a atribuição e a utilização de frequências da faixa 2500-2690 

MHz. Acrescenta que na definição do regime devem ser tidos em consideração 

os aspectos substitutivos e de complementaridade da faixa em causa, devendo 

fazer-se uma reflexão global neste âmbito antes de se prosseguir com os 

procedimentos de consignação em concreto. 

A SONAECOM considera que a discussão sobre 2,6 GHz não é prioritária, 

embora se aperceba da actualidade do tema, até pelos prazos previstos nas 

Decisões ECC/DEC/(05)05 e CE(2008/477). Argumenta que não está 

estabelecida a forma mais eficiente de explorar este espectro e para além disso, 

considera que antes da atribuição do espectro na faixa 2,6 GHz importa 

esclarecer a utilização de espectro de outras faixas, designadamente, e-GSM e 

frequências adicionais na faixa dos 1800 MHz. 

A ZON refere que esta faixa apresenta um grande potencial de desenvolvimento 

de serviços de banda larga com mobilidade, com cobertura eficiente do território 

e sinergias com infra-estruturas já existentes, estando abrangida pelo IMT-2000. 

Acrescenta que esta faixa de frequências está a ser utilizada para WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access), pelo que a introdução desse 
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tipo de redes poderá ser mais célere, dada a escala dos E.U.A.. Considera, por 

conseguinte, que o enquadramento da faixa dos 2,6 GHz também deveria 

passar por uma discussão alargada, para além da consulta pública já anunciada 

pelo ICP-ANACOM. 

A VODAFONE salienta que o enquadramento da faixa dos 2,6 GHz bem como a 

consulta pública prevista pelo ICP-ANACOM deverá considerar os estudos 

desenvolvidos pelas entidades internacionais competentes tendo em vista a sua 

aplicação harmonizada, a prazo, na prestação de serviços no espaço europeu 

bem como a eventual utilização conjunta destas faixas com outras em 

frequências inferiores. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM regista os comentários recebidos pelo GRUPO PT, 

SONAECOM, ZON e VODAFONE, e salienta que está a decorrer uma consulta 

pública sobre os direitos de utilização na faixa de frequências 2500-2690 MHz, 

onde são abordados vários pontos levantados na presente consulta pública. A 

posição do ICP-ANACOM relativamente aos pontos particulares realçados pelos 

operadores e reflectidos na consulta pública lançada será conhecida após a 

conclusão da análise da referida consulta. 

3.2.3. Dividendo Digital 

A ZON e a VODAFONE concordam com a promoção de um debate alargado 

sobre o dividendo digital, devendo o mesmo ser iniciado o mais brevemente 

possível, enquanto o GRUPO PT tenciona participar activamente nas acções 

que venham a ser promovidas no âmbito deste debate. 

A SONAECOM, o GRUPO PT e a VODAFONE consideram que o ICP-ANACOM 

deverá proceder de forma a permitir que os serviços móveis venham a utilizar 

parte do dividendo digital, sendo que o GRUPO PT considera igualmente que 

deverá ser estudada e ponderada a permissão de utilizações isentas de 

licenciamento. A VODAFONE considera ainda que deverão ser definidas 
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durante o próximo ano as frequências previstas para a tecnologia DVB-H (Digital 

Video Broadcasting - Handheld). 

A SONAECOM considera que se deverá definir a data da cessação das 

emissões televisivas analógicas terrestres (switch-off), enquanto a VODAFONE 

considera que se deverá antecipar essa data, tanto quanto possível, e 

consequentemente libertar as frequências utilizadas por esse serviço.  

A VODAFONE considera ainda que o switch-off deverá ser faseado, a nível 

regional, por forma a permitir a realização de testes piloto a nível regional por 

parte das entidades interessadas na atribuição do espectro em causa. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

Efectivamente o ICP-ANACOM irá, muito em breve, lançar uma consulta pública 

sobre o tema do dividendo digital, estando prevista igualmente a realização de 

um workshop, durante o período de consulta, por forma a promover um debate 

amplo e alargado sobre este tema tão importante e com o objectivo de que 

qualquer decisão que venha a ser tomada neste âmbito, nomeadamente a 

definição de quais os serviços que irão no futuro utilizar as faixas do eventual 

dividendo digital, seja devidamente sustentada.  

No que respeita a frequências para a tecnologia DVB-H, encontra-se em fase de 

conclusão um estudo de disponibilidade espectral efectuado pelo ICP-ANACOM, 

com o objectivo de permitir a implementação de uma rede para esta tecnologia, 

antes do switch-off. Os resultados do estudo serão em breve divulgados. 

Em relação à data e faseamento do switch-off, o ICP-ANACOM considera que 

essa é uma matéria que será devidamente tratada em sede própria, não sendo 

objecto da presente consulta.  

3.2.4. Enquadramento Jurídico/Regulamentar da consulta pública do QNAF 

O GRUPO PT, não obstante reconhecer a importância do QNAF enquanto 

instrumento da gestão da utilização das frequências do espectro essenciais à 

manutenção e desenvolvimento das comunicações electrónicas, considera que o 
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enquadramento jurídico/regulamentar efectuado pelo ICP-ANACOM no âmbito 

do documento colocado em consulta, no corrente ano, não é o mais adequado 

na medida em que: 

•  O artigo 8.º da LCE estabelece que deve ser submetida a procedimento geral 

de consulta uma medida que tenha impacto significativo no mercado 

relevante; 

•  Não foi identificado, nem caracterizado, qualquer “mercado relevante” neste 

âmbito, como determina o disposto no artigo 58.º da LCE, nem se equaciona 

que tal possa vir a acontecer; 

•  Sujeitar a adopção do QNAF ao procedimento geral de consulta previsto no 

artigo 8.º do mesmo diploma não é compatível com o carácter dinâmico que 

o ICP-ANACOM pretende imprimir ao documento; 

•  Estabelecendo o artigo 16.º da LCE a competência para que o ICP-ANACOM 

proceda à publicação anual do QNAF e prevendo, em paralelo, o n.º 3 do 

artigo 15.º do mesmo diploma, que a atribuição e consignação de frequências 

obedecem a critérios objectivos, transparentes e não discriminatórios, 

encontram-se reunidas todas as condições para que a alteração do QNAF se 

processe com recurso ao procedimento de audiência de interessados, 

prevista no artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo.  

Assim, entende o GRUPO PT que as disposições dos artigos 15.º e 16.º da LCE 

conferem ao ICP-ANACOM as condições e os meios bastantes para proceder à 

actualização e promover a adopção do QNAF sem os constrangimentos que 

decorrem do procedimento geral de consulta previsto no artigo 8.º daquela Lei. 

O GRUPO PT ressalva, porém, as situações em que, à semelhança do que 

ocorreu no ano transacto, o ICP-ANACOM, em simultâneo com a publicação do 

QNAF, proceda à auscultação de interesse do mercado, relativamente a 

determinadas faixas de frequências, situação em que se imporá o recurso ao 

referido procedimento. 

Entendimento do ICP-ANACOM  
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O ICP-ANACOM discorda do comentário do GRUPO PT, que assenta num 

entendimento redutor do procedimento geral de consulta previsto no artigo 8 da 

LCE. 

As “medidas com impacte significativo no mercado relevante” a que se refere o 

artigo 8 são medidas que tanto podem ter impacto num mercado específico ou, 

como é o caso da publicitação anual QNAF, em vários dos mercados 

analisados. Com efeito, as decisões tomadas pela autoridade gestora do 

espectro ao nível da atribuição, consignação e reserva de frequências 

influenciam todos os serviços de radiocomunicações e, consequentemente, 

vários dos mercados relevantes.  

“Mercado relevante” acaba por assumir nesta disposição um significado muito 

mais abrangente, quase equivalente a “sector” das comunicações electrónicas. 

Este raciocínio não prejudica que, para além desta publicitação anual do QNAF, 

possam ocorrer, ao longo do ano, outras alterações do mesmo que não 

justifiquem a adopção do referido procedimento, mas apenas uma audiência de 

interessados, se os houver. 

3.2.5. UWB 

A WIMEDIA considera que a inclusão da Decisão 2007/131/EC da Comissão 

Europeia, de 21 de Fevereiro de 2007, no QNAF, irá garantir que a indústria 

portuguesa e os consumidores em geral beneficiem antecipadamente da 

tecnologia inovadora que é o UWB (Ultra Wide Band), notando ainda que esta 

Decisão abrange a “abordagem faseada”, até 31 de Dezembro de 2010, o que 

facilita a introdução de dispositivos UWB que não implementem técnicas de 

mitigação no mercado Europeu. Informa que esteve e continua envolvida na 

definição dos requisitos técnicos e das especificações de teste necessárias para 

técnicas de mitigação como a DAA (Detect And Avoid), chamando ainda a 

atenção para os últimos desenvolvimentos do grupo de trabalho ECC/TG3 da 

CEPT, em particular as últimas actualizações às Decisões ECC/DEC/(06)04 e 

ECC/DEC/(06)12 que serão introduzidas na actualização da Decisão da 
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Comissão, o que está previsto para Maio de 2009. Convidam o ICP-ANACOM a 

corrigir a sua solução regulamentar para dispositivos UWB, o mais rápido 

possível, após a actualização da Decisão da Comissão. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

O comentário recebido foi notado. De realçar que o ICP-ANACOM participou no 

grupo de trabalho ECC/TG3 e, desta forma, segue todos os desenvolvimentos 

no âmbito de soluções regulamentares para a tecnologia UWB na Europa. 

Adicionalmente, informa-se que na revisão do QNAF de 2007 se adoptou a 

Decisão da Comissão Europeia 2007/131/CE, de 21 de Fevereiro de 2007, e 

que se prevê que quando esta Decisão for revista se procederá à respectiva 

actualização no QNAF. 

3.2.6. Anexos e Apêndices 

No sentido de facilitar a leitura e interpretação correctas da informação que 

compõe o QNAF, o GRUPO PT considera útil que sejam inseridos os conceitos 

“Atribuição a título primário” e “Atribuição a título secundário” no Apêndice 6.1 

(Definições) e que seja introduzido um esclarecimento sobre a nomenclatura 

utilizada para distinguir as atribuições a título primário e secundário no Anexo 1. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

O primeiro comentário do GRUPO PT foi acolhido pelo ICP-ANACOM, tendo o 

referido Apêndice 6.1 do QNAF sido alterado em conformidade com a sugestão 

apresentada. Quanto ao segundo comentário, o QNAF já reflecte, no seu Anexo 

1, a pretensão manifestada. 

3.2.7. Utilizações isentas de licenciamento 

A VODAFONE, tendo em conta a massificação comercial de equipamentos 

destinados à utilização e instalação directa por parte dos clientes das redes de 

comunicações que prestam serviços de comunicações acessíveis ao público, é 

de opinião que estes casos devem ser contemplados no Anexo 4 do presente 

QNAF. 
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Em termos concretos, defende o operador que seja previsto no Anexo 4 a 

isenção de licença de estação para equipamentos de potência até 250 mW p.a.r. 

que sejam ligados a redes que carecem de licença radioeléctrica desde que seja 

assegurado, pelo operador a cuja rede o equipamento é ligado, o cumprimento 

das obrigações de não interferência a que se encontra sujeito. 

Entendimento do ICP-ANACOM  

O ICP-ANACOM analisou a proposta do operador, tendo assumido que os 

“equipamentos de potência até 250 mW p.a.r.” mencionados são parte 

integrante de estações de GSM e UMTS com função repetidora. Assim sendo, 

considera-se que o proposto pela VODAFONE se mostra adequado, na medida 

em que permite tornar célere o processo que de outro modo implicaria o registo 

de todas as estações.  

Deste modo, o ICP-ANACOM entende que a proposta da VODAFONE é 

aceitável, no pressuposto de que cada operador assegure o controlo da 

utilização daquelas estações, nomeadamente limitando a utilização de 

frequências àquelas que estão ao abrigo dos direitos de utilização de 

frequências, garantindo uma utilização livre de interferências e que sejam 

cumpridos os requisitos previstos na legislação em vigor. Relativamente à 

inclusão deste tipo de equipamentos no Anexo 4 do QNAF, como sugere a 

VODAFONE, a mesma não se afigura viável em termos regulamentares (não 

está em causa nesta situação específica a licença de estação), estando o ICP-

ANACOM a considerar o modo apropriado de pôr em prática a proposta referida, 

eventualmente através de clarificação nos títulos de licenciamento radioeléctrico 

dos operadores de GSM/UMTS. 
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ANEXO 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 

3G Terceira geração 

BWA Broadband Wireless Access 

CEPT Conferência Europeia das Administrações de Correios e 

Telecomunicações 

CSE Comércio secundário do espectro  

DAA  Detect And Avoid  

DVB-H Digital Video Broadcasting - Handheld 

e-GSM Faixa de extensão do GSM 

E.U.A. Estados Unidos da América 

FWA Acesso fixo via rádio (fixed wireless access) 

GSM Global System for Mobile Communications 

GSM 900 GSM nos 900 MHz 

GSM 1800 GSM nos 1800 MHz 

ICP-ANACOM ICP-Autoridade Nacional de Comunicações 

LCE Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro) 

p.a.r. Potência aparente radiada 

QNAF Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 

SMRP Serviço Móvel com Recursos Partilhados 

SMT Serviço Móvel Terrestre 
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TFTS  Terrestrial Flight Telephone System 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

UWB Ultra Wide Band 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 


