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1. Enquadramento 

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

Comunicações (ICP – ANACOM), tomada em reunião realizada em 31 de Março de 2010, 

foi adoptado o seguinte projecto de decisão (doravante SPD): 

1. Unificar, num único título, as condições aplicáveis ao exercício dos direitos de 

utilização de frequências atribuídos à SONAECOM, TMN e VODAFONE para a 

prestação do Serviço Móvel Terrestre (SMT), de acordo com as tecnologias GSM 

900/1800 e UMTS, nos termos dos projectos que constam em anexo à presente 

deliberação e que dela fazem parte integrante; 

 

2. Submeter o deliberado no número anterior à audiência prévia da SONAECOM, da 

TMN e da VODAFONE, nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, fixando um prazo de 20 dias úteis para que estas se 

pronunciem por escrito, bem como ao procedimento geral de consulta, nos termos do 

n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, fixando um prazo de 20 dias 

úteis para que os interessados se pronunciem, também por escrito, devendo a 

informação considerada confidencial ser expressamente identificada pelos mesmos; 

 

3. Determinar que a referida unificação de títulos não tem por efeito ou como resultado a 

extinção de processos de contra-ordenação já instaurados, ou que o venham a ser, 

por incumprimento de obrigações constantes dos actuais títulos emitidos pelo ICP-

ANACOM para a exploração de sistemas de telecomunicações móveis internacionais 

(IMT2000/UMTS)». 

Conforme resulta do n.º 2 do referido SPD, procedeu-se à audiência prévia dos três 

operadores acima identificados e ao procedimento geral de consulta, tendo os 

interessados disposto de um prazo de 20 dias úteis para se pronunciarem, o qual 

terminou no dia 6 de Maio de 2010. 

De conformidade com o fixado no artigo 105.º do Código do Procedimento Administrativo, 

deve o órgão instrutor elaborar um relatório da audiência prévia realizada. 
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Por outro lado, nos termos dos procedimentos de consulta adoptados pelo ICP-ANACOM 

em 12 de Fevereiro de 2004, em especial para o procedimento geral de consulta previsto 

no artigo 8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (doravante 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 (alínea d) do ponto 3.) - é, pois, esse o objecto deste documento. 

Pronunciaram-se no âmbito dos procedimentos de audiência prévia e geral de consulta, 

até ao termo do prazo fixado, as seguintes entidades: 

▪ Associação dos Operadores de Telecomunicações (APRITEL); 

▪ Qualcomm Europe Inc. (QUALCOMM); 

▪ RADIOMÓVEL – Telecomunicações, S. A. (RADIOMÓVEL); 

▪ SONAECOM – Serviços de Comunicações, S. A. (SONAECOM); 

▪ TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S. A. (TMN); 

▪ VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S. A. (VODAFONE). 

O presente relatório não constitui uma reprodução exaustiva do teor das respostas 

recebidas, pelo que a leitura do mesmo não dispensa a consulta dos contributos que lhe 

estão na origem e que se encontram disponíveis, sempre que não identificados como 

confidenciais, em www.anacom.pt. 

Análise e entendimento  

Foram compulsadas e estudadas todas as respostas recebidas, tendo-se dividido o 

presente relatório em quatro partes: 

▪ Apreciação genérica do projecto de decisão; 

▪ Apreciação na especialidade do clausulado dos títulos; 

▪ Outras questões suscitadas; 

▪ Conclusões. 

 

http://www.anacom.pt/
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2. Apreciação genérica do projecto de decisão 

De uma forma geral, os respondentes manifestaram a sua concordância quanto à 

possibilidade de utilização da tecnologia UMTS e outras tecnologias nas frequências já 

atribuídas nas faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz para a exploração do sistema UMTS, 

bem como quanto à medida de unificação dos títulos GSM/UMTS preconizada pelo ICP-

ANACOM. 

Assim, a APRITEL considera que o SPD constitui um passo positivo, na medida em que 

vem permitir a efectiva reorganização das faixas dos 900 e dos 1800 Mhz, garantindo a 

neutralidade tecnológica. 

A QUALCOMM acolhe favoravelmente o SPD por permitir o refarming, considerando 

ainda que a decisão poderá proporcionar benefícios imediatos para o cidadão, que terá 

acesso a uma cobertura quase completa num curto espaço de tempo. 

Por seu turno, a TMN e a VODAFONE evidenciam especialmente a supressão das 

obrigações dos operadores relativas ao número e localização das infra-estruturas e outros 

equipamentos de rede atendendo aos desenvolvimentos tecnológicos, ao nível dos 

equipamentos de rede, suas capacidades e características, padrões de utilização das redes e 

serviços, relevando que o que se pretende, efectivamente, é garantir o cumprimento de 

determinados índices de cobertura. 

Porém, a SONAECOM, a RADIOMÓVEL e a VODAFONE expressaram algumas 

reservas quanto a alguns dos aspectos contidos no SPD.  

2.1. Posição da SONAECOM  

Assim, no entender da SONAECOM, este traduz-se, no seu caso específico, «(…)num 

alargamento das obrigações previstas nas suas licenças GSM e UMTS, designadamente, 

em termos de cobertura e de garantia de utilização do serviço durante grandes 

catástrofes e em casos de emergência ou força maior.  Poderá dizer-se que o acréscimo 

de obrigações surge como compensação pela possibilidade que se pretende conferir do 

refarming das frequências dos 900 MHz e de as coberturas previstas nos títulos actuais 

serem atingidas por qualquer das tecnologias (GSM ou UMTS)». A empresa enfatiza que 

«(…) os direitos adicionais conferidos pelo SPD, no caso da OPTIMUS, reduzem-se à 

possibilidade do refarming das frequências, uma vez que a OPTIMUS, desde há muito, 
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que ultrapassa os níveis de cobertura exigidos nas licenças GSM e UMTS de que é 

titular. Todavia, importa ter em devida conta que o refarming apenas confere valor 

efectivo se e quando for implementado. Tendo por base este enquadramento (…), a 

OPTIMUS sempre se mostrou receptiva à possibilidade de refarming das frequências e 

não se opôs à unificação das licenças no pressuposto de que estas medidas apenas 

teriam impacto nas suas obrigações quando o refarming fosse efectivamente exercido. 

Constata-se que o presente SPD está inquinado pela ausência de um mecanismo que 

garanta que as obrigações adicionais apenas serão exigíveis aquando do exercício do 

refarming pelo que a OPTIMUS não pode concordar com os actuais termos do SPD». 

Sistematizando a sua posição, a SONAECOM alega o seguinte:  

i) «A imposição de novas obrigações só será legítima se e na medida em que estas se 

assumam como contrapartida para o interesse público de uma vantagem requerida 

pelo beneficiário das licenças (…)» e, designadamente, que a imposição de 

cobertura de novas áreas «(…) supõe, em concreto, que é a maior eficiência 

permitida pelo refarming que viabiliza que, com menores custos, em termos de 

infra-estruturas e equipamentos e em termos de recursos de espectro», estas 

sejam cobertas; 

ii) As licenças de que actualmente é titular – licenças GSM e UMTS – «(…) não 

contêm obrigações semelhantes, e, para explorar os sistemas GSM e UMTS, nos 

termos destas mesmas licenças, a OPTIMUS não necessita da faculdade de 

refarming nem da alteração dos respectivos títulos. Recorde-se, uma vez mais, a 

este propósito, que a OPTIMUS excede os níveis de cobertura exigidos pelas duas 

licenças, fruto dos investimentos elevados que tem vindo a realizar ao longo dos 

anos; 

iii) A imposição de novas obrigações associada à exploração dos direitos de utilização 

já atribuídos, traduz uma verdadeira restrição a esses direitos de utilização que, na 

falta de acordo da OPTIMUS, só pode ocorrer em casos excepcionais e 

fundamentadamente justificados e mediante justa indemnização – conforme 

decorre do princípio da protecção da confiança plasmado no artigo 2.º da 

Constituição da República Portuguesa e concretizado nos artigos 140.º, n.º 1, 

alínea b) e 147.º do Código do Procedimento Administrativo, e tal como está 

expressamente previsto no artigo 14.º da Directiva 2002/20/CE (“Directiva 
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Autorização”), alterada pela Directiva 2009/140/CE, em cujo contexto o SPD, e os 

actos comunitários que este cita, se justificam de um ponto de vista regulatório); 

iv) (…) a licença UMTS (e a lei e regulamento do concurso que a suportam) não 

autorizam qualquer alteração imposta unilateralmente no sentido de passar a ser 

usada outras faixas de frequências para a exploração do sistema UMTS (salvo 

acordo da OPTIMUS), retirando-se idêntica conclusão do artigo 32.º da Lei das 

Comunicações Electrónicas: não constam da licença restrições associadas ao 

período de vigência dos direitos de utilização de frequências concretamente 

atribuídos; 

v) Os actos comunitários citados no SPD, – a Directiva 2009/114/CE1 e a Decisão da 

Comissão, de 16 de Outubro de 20092 (…) –, centram-se na possibilidade de 

utilização da faixa dos 900 MHz e dos 1800 MHz para a exploração de outros 

serviços que não apenas o GSM, incluindo o UMTS. Mas a ratio destes actos é a 

de endereçar preocupações de harmonização e concorrenciais – nunca a de impor 

a exploração do sistema UMTS naquelas faixas; 

vi) Em suma: a OPTIMUS não pode aceitar a imposição das novas obrigações, tal 

como previstas no artigo 7.º, n.º 1, alínea a) e n.º 4, e no artigo 3.º, alínea d), do 

Projecto de título e aproveita para sugerir que no título seja, por conseguinte, 

consagrado um mecanismo que garanta que as obrigações adicionais apenas 

serão exigíveis se e quando for exercida a possibilidade de refarming, circunstância 

que deverá ser notificada pelos operadores ao ICP-ANACOM e que pode por este 

ser fiscalizada, nos termos gerais dos poderes de que para o efeito dispõe». - Itálico 

nosso. 

  

                                                           

1
 Directiva n.º 2009/114/CE, do Parlamento e do Conselho Europeu, de 16 de Setembro de 2009, que altera a 

Directiva n.º 87/372/CEE, do Conselho, sobre as bandas de frequências a atribuir para a introdução 
coordenada de comunicações móveis terrestres digitais celulares públicas pan-europeias na Comunidade 
(―Directiva n.º 2009/114/CE‖). 
2
 Decisão da Comissão, de 16 de Outubro de 2009, relativa à harmonização das faixas de frequências dos 

900 MHz e 1 800 MHz para sistemas terrestres capazes de fornecer serviços pan-europeus de comunicações 
electrónicas na Comunidade. 
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2.2. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

Esclarece-se, antes de mais, que não resulta, quer do SPD e dos projectos de título, quer 

da Directiva 2009/114/CE e da Decisão da Comissão, que o refarming nas faixas dos 900 

MHz e dos 1800 MHz constitui uma obrigação dos operadores GSM/UMTS. É, antes, um 

direito que lhes é conferido e que pode ser exercido a todo o tempo. 

O refarming e a unificação dos títulos não teve subjacente a intenção de ampliar as 

obrigações dos operadores GSM/UMTS, designadamente ao nível das coberturas. Bem 

pelo contrário. O que se visou concretamente foi permitir que o cumprimento das actuais 

obrigações de cobertura, quer para os serviços de voz, quer para os serviços de dados, 

possa ser assegurado por qualquer dos sistemas: GSM, UMTS ou outros sistemas que 

venham a ser autorizados pelo ICP-ANACOM (cfr cláusula 7ª, n.º 3 do projectos de 

títulos). Por outras palavras, não está em causa a imposição de obrigações adicionais: os 

operadores mantêm exactamente o mesmo nível de obrigações de cobertura que 

constam actualmente, de forma autónoma, dos actuais títulos. 

No entanto, verificando-se que, no caso concreto da SONAECOM, pode resultar um 

acréscimo das obrigações de cobertura no que se refere aos serviços de voz e de dados 

até 9600 bits por segundo (bps), opta-se por manter as que constam da sua actual 

licença GSM, sem prejuízo destas obrigações poderem vir a ser objecto de revisão 

aquando da renovação dos direitos de utilização de frequências GSM (900 – 1800) 

atribuídos à empresa, o que deverá ocorrer até Novembro de 2012.    

2.3. Posição da RADIOMÓVEL 

A RADIOMÓVEL entende que a ―efectiva implementação da Directiva 2009/114/CE e da 

Decisão 676/2002/CE” não exige a unificação dos títulos GSM e UMTS, nos moldes 

assumidos no SPD uma vez que a própria Directiva reconhece, no seu considerando 7, 

que a sua transposição, por si só, não obriga os Estados membros a ―alterar os actuais 

direitos de utilização ou a iniciar um procedimento de autorização”. O operador faz ainda 

notar que ao implementarem a referida Directiva, os Estados Membros ―deverão, em 

particular, determinar se a aplicação da presente directiva poderá distorcer a 

concorrência nos mercados de comunicações móveis em causa. Se concluírem que é 

esse o caso, deverão determinar se se justifica objectivamente, e se constitui uma 

solução proporcionada para resolver o problema, alterar os direitos de utilização 
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atribuídos aos operadores que utilizam a banda de 900 MHz e, quando proporcionado, 

proceder à revisão e redistribuição desses direitos de utilização, de modo a corrigir tais 

distorções”. Assim, a RADIOMÓVEL considera que à luz daquela Directiva, a 

possibilidade de alteração dos títulos apenas parece justificar-se exclusivamente nos 

casos em que da flexibilização da utilização do espectro nas faixas dos 900 – 1800 MHz 

resulte uma distorção da concorrência dos mercados relevantes em causa. Por último, a 

RADIOMÓVEL «(…) considera que a adopção do Projecto de Decisão e subsequente 

alteração dos títulos habilitantes em análise deve ser rodeada de especiais precauções e 

a sua implementação acompanhada de medidas correctivas em face dos potenciais 

desequilíbrios que a mesma possa ter no mercado em geral.» 

Ainda no entender da RADIOMÓVEL a unificação das licenças GSM e UMTS suscita 

ainda dúvidas quanto à sua adequação, nomeadamente atendendo aos problemas 

concorrenciais e regulatórios que a mesma poderá suscitar. Desde logo, porque a 

eliminação das restrições tecnológicas em relação ao espectro GSM nas faixas dos 

900/1800 MHz não impõe necessariamente a unificação dos títulos e a adaptação das 

licenças nos moldes preconizados pelo ICP-ANACOM. Considera a empresa que o SPD 

consagra, de forma inequívoca, não apenas a neutralidade tecnológica mas também a 

neutralidade de serviços. Assim, para além de permitir a utilização do sistema UMTS nas 

bandas de frequência dos 900 e 1800 MHz, que originariamente se destinavam 

exclusivamente ao uso da tecnologia GSM (neutralidade tecnológica), também permite 

que os operadores titulares de direitos de utilização de frequências naquelas bandas 

possam, por via da unificação proposta, oferecer serviços de 3.ª geração, quando 

originalmente estes direitos se destinavam apenas ao fornecimento de serviços de 2.ª 

geração (neutralidade de serviços). «Neste contexto, entende a Radiomóvel que a 

introdução da neutralidade tecnológica e de serviços naquelas bandas, mediante a 

unificação das licenças existentes, aumentará o bloqueio concorrencial, desequilibrando 

as condições de acesso ao mercado, caso não sejam simultaneamente tomadas medidas 

complementares» - itálico nosso. Defende este operador que a mesma flexibilização na 

gestão no acesso ao espectro deveria ser aplicada a outros operadores titulares de 

direitos de utilização atribuídos por concurso público, os quais não podem ficar sujeitos a 

um tratamento discriminatório, o que, de resto, resulta do artigo 1.º, n.º 1 da Directiva 
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2009/114/CE3 o qual determina que a atribuição do espectro deverá ser feita de forma 

transparente e de modo a assegurar que não se verifiquem distorções concorrenciais e a 

que banda dos 900 MHz deverá ser aberta a outros sistemas para a prestação de outros 

serviços. Expressa ainda a RADIOMÓVEL que «(...) seguindo as orientações da Directiva 

2009/114/CE e tendo em conta os aspectos concorrenciais e os objectivos a prosseguir 

com o (...) Projecto de Decisão, deverá o ICP-ANACOM, caso persista na unificação dos 

direitos de utilização, adoptar concomitantemente um conjunto de medidas, de teor mais 

genérico, aptas a corrigir o desequilíbrio concorrencial atrás identificado, nomeadamente: 

(i) Consagrar o princípio da neutralidade de serviços para todas as bandas, 

salvaguardadas as restrições e a harmonização tecnológicas; 

 

(ii) Promover adequadas condições concorrenciais para os actuais e potenciais novos 

operadores, nomeadamente estendendo as mesmas condições económico-

financeiras que por este processo se venham a implementar, à atribuição ou 

conformação de direitos de utilização de frequências associados a tecnologias e/ou 

serviços de 3G, nomeadamente no que concerne às obrigações de contribuição para 

a sociedade de Informação». 

2.4. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

Em momento algum o ICP-ANACOM sustentou que a efectiva implementação da 

Directiva 2009/114/CE e da Decisão 676/2002/CE exigia, ainda que formalmente, a 

unificação dos títulos GSM e UMTS, porque, de facto, não o exige. 

Ficou claro no SPD que, no âmbito do refarming, seria adequada e oportuna a unificação 

dos títulos com o objectivo de tornar mais eficiente a utilização do espectro, 

designadamente no que se refere ao cumprimento das obrigações de cobertura.  

Por outro lado, com a unificação de títulos preconizada pelo ICP-ANACOM os 

prestadores continuam a prestar exactamente os mesmos serviços de comunicações 

electrónicas para que já estavam inicialmente habilitados. O que se vem permitir é que o 

façam através de diferentes sistemas ou tecnologias e das respectivas faixas de 

frequências associadas – neutralidade tecnológica. 

                                                           
3
 ―Os Estados devem disponibilizar as bandas de frequências 880-915 e 825-960 MHz (a banda de 900 MHz) 

para os sistemas GSM e UMTS, bem como para outros sistemas terrestres capazes de prestar serviços de 
comunicações electrónicas e que possam coexistir com os sistemas GSM (...)” 



  

 

  9/38 

 

Salienta-se que de acordo com o considerando (6) da Decisão da Comissão 

2009/766/CE, de 16 de Outubro, «A neutralidade tecnológica e a neutralidade dos 

serviços são objectivos políticos apoiados pelos Estados Membros no parecer do grupo 

para a política do espectro radioeléctrico (RSPG) sobre WAPECS4,5, de 23 de Novembro 

de 2005, tendo em vista uma utilização mais flexível do espectro. O parecer do RSPG 

sobre WAPECS considera que estes objectivos políticos devem ser introduzidos 

gradualmente, e não repentinamente, para evitar perturbações no mercado». 

Sem prejuízo do referido, salienta-se que a posição de princípio do ICP-ANACOM é 

favorável, quer à neutralidade tecnológica, quer à neutralidade de serviços, embora 

restrições de ordem técnica e relacionadas com o impacto nos mercados possam 

aconselhar a que os princípios em causa não sejam operacionalizados.  

Em todo o caso, o princípio da neutralidade de serviços,  conforme é do conhecimento da 

RADIOMÓVEL, tem sido adoptado noutras circunstâncias, tal como decorre da 

possibilidade conferida pelo ICP-ANACOM à empresa de vir a prestar o Serviço Móvel 

Terrestre com as frequências que dispõe para a prestação do Serviço Móvel com 

Recursos Partilhados, mediante a satisfação de certas condições. 

2.5. Posição da VODAFONE 

A VODAFONE pronunciou-se, em particular, quanto ao fixado no n.º 3 do SPD6. Entende 

o operador que reconhecendo o ICP-ANACOM uma evidente desconformidade entre o 

teor dos títulos e a realidade (no quadro da neutralidade tecnológica e da eficiência dos 

investimentos), não se afigura razoável e justo que essa desconformidade seja 

desconsiderada e se determine a penalização dos operadores. Esta unificação dos 

direitos de utilização vem consagrar a possibilidade de os operadores assegurarem 

através dos sistemas GSM ou UMTS (ou futuramente de outros) as obrigações de 

cobertura a que estão obrigados nos termos daqueles títulos, bem como eliminar 

obrigações de instalação de infra-estruturas que se revelam técnica e financeiramente 

                                                           
4
 Wireless Access Policy for Electronic Communication Services (WAPECS). 

5
 Note-se que, conforme se verifica na Opinião do RSPG de 23 de Novembro de 2005, a faixa dos 
450 MHz não está abrangida no grupo de faixas WAPECS, para as quais se definiram 
posteriormente e de forma harmonizada condições de utilização flexíveis. 

6
 O nº 3 do SPD estipula: «Determinar que a referida unificação de títulos não tem por efeito ou 
como resultado a extinção de processos de contra-ordenação já instaurados, ou que o venham a 
ser, por incumprimento de obrigações constantes dos actuais títulos emitidos pelo ICP-ANACOM 
para a exploração de sistemas de telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS). 
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ineficientes. Sendo o objectivo da alteração proposta adaptar à realidade (num contexto 

de neutralidade tecnológica) o cumprimento das obrigações de cobertura através dos 

sistemas UMTS e GSM, considera a VODAFONE que, por uma questão de coerência, 

não poderão os operadores ser penalizados pelo eventual incumprimento dessas 

obrigações à luz de títulos cujas condições se reconhecem agora ultrapassadas pela 

evolução tecnológica e de mercado, uma vez que, com a unificação proposta, e sem que 

sejam extintas ou alteradas, tais obrigações passam a ser cumpridas de uma forma mais 

económica e tecnicamente eficiente e célere. A SONAECOM sustenta posição contrária. 

Ainda a título de comentário genérico, a VODAFONE sugere a uniformização da 

designação ao longo do texto e a substituição das referências a "tecnologias GSM ou 

UMTS" por ―sistemas GSM ou UMTS‖. 

2.6. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

O refarming e a medida de unificação dos títulos GSM/UMTS não tem como objectivo, 

nem se pretende que tenha como efeito, sanar incumprimentos em que algum dos 

operadores tenha incorrido mas, antes, tornar mais eficiente a utilização do espectro 

(sendo que essa maior eficiência permitirá, à partida, aos operadores que qualquer nível 

de cobertura seja atingido com menor esforço). 

Além de que a realidade demonstrou que a situação tecnológica e de mercado anterior 

ao SPD não condicionou, nem impediu, que a generalidade dos operadores cumprisse as 

obrigações de cobertura fixadas nas respectivas licenças. 

Adicionalmente, importa ter presente que as obrigações impostas nos títulos GSM/UMTS 

resultaram de compromissos assumidos no âmbito de procedimentos de selecção por 

comparação (concurso público) e, em algumas circunstâncias, foram essenciais para o 

posicionamento relativo das empresas determinado na sequência desse procedimento. 

É acolhida a proposta da VODAFONE de substituir as referências a "tecnologias GSM ou 

UMTS" por ―sistemas GSM ou UMTS‖ ao longo do clausulado dos títulos. 
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3. Apreciação na especialidade do clausulado dos títulos 

3.1. Capítulo I: artigo 1.º 

 

O presente título confere à […], Pessoa Colectiva nº […], com sede social […], o direito à 

utilização de frequências para a prestação do Serviço Móvel Terrestre (SMT) de acordo 

com os sistemas GSM (Global System for Mobile Communications) e UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System), em conformidade com a Directiva 

87/372/CEE, do Conselho, de 25 de Junho, alterada pela Directiva 2009/114/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro, bem como da Decisão 

2009/766/CE, da Comissão, de 16 de Outubro. 

A TMN sugere a alteração da redacção dada a este artigo na parte que em refere «(...) 

para a prestação do Serviço Móvel Terrestre (SMT) de acordo com os sistemas em 

conformidade (...)» para a redacção seguinte: «(...) para a prestação do Serviço Móvel 

Terrestre (SMT) em conformidade (…)‖.  

3.2. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM considera apropriado e relevante que sejam mencionados os sistemas 

que actualmente podem ser utilizados para a prestação do Serviço Móvel Terrestre, ou 

seja, GSM (Global System for Mobile Communications) e UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz.  

Tal facto não impede que, no futuro, venham a ser introduzidos, depois dos respectivos 

estudos de compatibilidade realizados no âmbito da Conferência Europeia das 

Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT) e das condições técnicas de 

operação definidas, outros sistemas capazes de fornecer, no âmbito do Serviço Móvel 

Terrestre, comunicações electrónicas desde que assegurem a compatibilidade técnica 

com os sistemas existentes, neste momento GSM e UMTS, em consonância com a 

Directiva 87/372/CEE, do Conselho, de 25 de Junho, alterada pela Directiva 

2009/114/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro, bem como da 

Decisão 2009/766/CE, da Comissão, de 16 de Outubro. 

Assim sendo, os sistemas GSM e UMTS constituem, do ponto de vista de protecção, o 

ponto de partida para a introdução de novos sistemas e, como tal, o ICP-ANACOM 
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considera que os sistemas têm de ficar indicados no presente número, pelo que não se 

considera apropriado acolher a proposta da TMN. 

3.3. Capítulo II: artigo 3.º, alínea d) – Garantia de serviço em situações de 

catástrofe, emergência e força maior 

 

 3.º A […] fica sujeita ao cumprimento das seguintes condições previstas nas alíneas 

a), b), c), d), e), f), g), l), n), p) e q) do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro: 

d) Adoptar medidas que garantam a utilização do serviço durante grandes 

catástrofes e a sua disponibilidade em situações de emergência ou força 

maior, para garantir as comunicações entre serviços de emergência e as 

autoridades, bem como as emissões para o público; 

Para além de salientar que nos títulos actuais da SONAECOM não consta uma obrigação 

desta natureza, este operador «(…) solicita que, a bem da transparência para os 

operadores e regulador, mas ainda mais de entidades terceiras, sejam clarificados os 

termos em que é exigível aos operadores a garantia de utilização do serviço e sua 

disponibilidade em situações de catástrofes e em casos de emergência e força maior». 

Considera que, «(…) mantendo-se a disposição nos termos actuais, existe o risco de 

terceiros entenderem tal disposição como a exigência de os serviços prestados pelos 

operadores móveis estarem disponíveis, em qualquer circunstância e de forma contínua» 

- itálico nosso. 

3.4. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

Esta condição, prevista na alínea d), do n.º 1 do artigo 27.º da LCE, consta dos títulos 

emitidos tanto à TMN como à VODAFONE após a renovação dos respectivos direitos de 

utilização de frequências GSM, não tendo a sua consagração merecido oposição por 

parte de ambas as empresas. A situação da SONAECOM será equacionada no quadro 

da renovação dos direitos de utilização de frequências que lhe estão atribuídos. 
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3.5. Capítulo II: artigo 3º, alínea l) – Contribuição para o financiamento do serviço 

universal 

 

 3.º A […] fica sujeita ao cumprimento das seguintes condições previstas nas alíneas 

a), b), c), d), e), f), g), l), n), p) e q) do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro: 

l) Contribuir para o financiamento do serviço universal, nos termos que vierem a 

ser definidos, em conformidade com os artigos 95.º a 97.º da Lei n.º 5/2004, 

de 10 de Fevereiro. 

 

A SONAECOM começa por salientar que, ao contrário, do que sucede nas actuais 

licenças GSM e UMTS emitidas à empresa, consta directamente no novo título relativo 

aos direitos de utilização de frequências uma disposição relativa à contribuição para o 

financiamento do serviço universal. Reconhecendo que a proposta do ICP – ANACOM 

ressalva que essa contribuição seguirá os termos que vierem a ser definidos, em 

conformidade com os artigos 95.º a 97.º da Lei n.º 5 /2004, de 10 de Fevereiro, este 

operador considera inapropriada a inserção desta disposição nos títulos que conferem os 

direitos de utilização de frequências por um período de 15 anos: «Desde logo, porque tal 

inserção parece revelar uma preferência sobre uma das formas possíveis de 

financiamento do serviço universal. Acresce que a inclusão da disposição sobre o 

financiamento do serviço universal directamente nos títulos que conferem direitos de 

utilização de frequências, para além de ser juridicamente infundada, é neste momento 

particularmente inoportuna porquanto está em curso um debate alargado sobre a 

eventual reformulação do serviço universal no sector dos serviços de comunicações 

electrónicas, incluindo a modificação das actuais alternativas de financiamento, abrindo-

se a possibilidade de modificações ao regime actual e que estará reflectido no 

REGICOM.» - Itálico nosso.  

3.6. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

A fixação desta condição, prevista na alínea q) do n.º 1 do artigo 27.º da LCE, será, no 

caso da SONAECOM, equacionada no quadro da renovação dos respectivos direitos de 

utilização de frequências. 
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3.7. Capítulo II: artigo 4.º, n.º 1, alínea b) – Informação a disponibilizar 

 

4.º 1. Para efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 1, alínea s) da Lei n.º 5/2004, de 10 

de Fevereiro, a […] obriga-se perante o ICP-ANACOM a: 

b) Remeter, até ao 20º dia consecutivo do mês seguinte ao final de cada 

trimestre informação actualizada relativamente aos serviços e facilidades 

implementadas, bem como sobre os preços praticados;  

A proposta de alteração do prazo de envio de informação actualizada relativamente aos 

serviços e facilidades implementadas, bem como sobre os preços praticados de 

semestral para trimestral «(...) merece o desacordo da VODAFONE, por duas ordens de 

razões: 

a) Encontra-se relativamente estabilizada a oferta de serviços e facilidades 

disponibilizadas sobre tecnologia UMTS e GSM, não existindo um volume de 

inovações ou de novas ofertas tal que justifique a sua comunicação agora em 

intervalos de tempo mais curtos; 

b) Os operadores comunicam trimestralmente um conjunto significativo e bastante 

compreensivo de indicadores sobre tráfego, clientes e utilização de serviços que 

habilita o ICP-ANACOM a acompanhar de perto e com bastante actualidade a 

evolução do mercado móvel.» - Itálico nosso. 

Devendo os pedidos de informação do ICP-ANACOM ser devidamente fundamentados e 

obedecer a princípios de adequabilidade e proporcionalidade, a VODAFONE considera 

que a proposta de passar a comunicar trimestralmente a informação referida vem obrigar 

a uma afectação adicional de recursos dos operadores, consumindo o seu tempo, sem que 

se anteveja o benefício que daí pode resultar para o Regulador e para o mercado. A 

VODAFONE propõe, assim, que o prazo actualmente definido para a comunicação da 

informação em causa se mantenha, propondo que se substitua a referência a "trimestral" 

por "semestral". 

3.8. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

É acolhida a posição sustentada pela VODAFONE e esta alínea é alterada em 

conformidade. 
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3.9. Capítulo II: artigo 4.º, n.º 1, alínea c) – Disponibilização de informação para os 

diferentes débitos de transmissão 

4.º 1. Para efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 1, alínea s) da Lei n.º 5/2004, de 10 

de Fevereiro, a […] obriga-se perante o ICP-ANACOM a: 

c) Fornecer, até ao 20º dia consecutivo do mês seguinte ao final de cada ano 

civil e para os diferentes débitos de transmissão, a seguinte informação: 

(i) População total coberta, entendida como a população coberta, em 

milhares de habitantes, face ao total nacional, com referência ao 

Censo que, à data a que a informação se reporta, tenha sido mais 

recentemente publicado pelo Instituto Nacional de Estatística;  

(ii) Área total coberta, entendida como a área coberta, em km2, face 

ao total do território nacional;  

(iii) População (em milhares de habitantes) e área (em km2) cobertas, 

com referência ao Censo que, à data a que a informação se 

reporta, tenha sido mais recentemente publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatística;  

(iv) Eixos viários cobertos, com indicação, para cada eixo viário, dos 

respectivos quilómetros cobertos. 

(v) Elemento que permitam aferir, com eficácia, os parâmetros de 

qualidade de serviço e de desempenho da rede referidos no artigo 

10.º; 

(vi) Modo de implementação da política de partilha de sites assumida 

na proposta apresentada ao concurso público para atribuição de 

licenças para os sistemas de telecomunicações móveis 

internacionais (IMT2000/UMTS), incluindo, nomeadamente, o 

número de sites efectivamente partilhados, a identificação dos 

locais e as entidades envolvidas. 
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A SONAECOM sustenta que «deverá ficar claro se a informação a disponibilizar se 

refere: i) aos serviços de voz e de dados, estes com a discriminação dos débitos de 

transmissão a 144 kbps e 384 kbps; ou apenas ii) aos serviços de dados com a 

discriminação dos débitos de transmissão a 144 kbps e 384 kbps» - itálico nosso.  

A VODAFONE releva as dificuldades identificadas na recolha de elementos que permitam 

aferir com eficácia os parâmetros de desempenho da rede, cujo fornecimento anual se 

encontra previsto na licença. Renova, assim, o pedido de identificação de formas 

alternativas de medição daqueles elementos, bem como a proposta de organização de um 

Grupo de Trabalho que inclua o ICP-ANACOM e os operadores móveis, com o objectivo 

de definir uma metodologia comum a adoptar para estas medições, garantindo a 

normalização dos resultados a obter. 

3.10. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

Com o intuito de clarificar a questão suscitada pela SONAECOM esclarece-se que a 

informação a disponibilizar refere-se aos serviços de voz e dados até 9600 kbps e aos 

serviços de dados de mais elevado débito (144 e 384 kbps). 

É acolhida a posição manifestada pela VODAFONE. Como tal, ir-se-á proceder ao 

estabelecimento de contactos entre o ICP-ANACOM e os operadores, com vista a 

desenvolver uma metodologia comum a adoptar para aferir com eficácia os parâmetros 

de desempenho da rede. 

3.11. Capítulo III: artigo 5º, nº 1 – Frequências sobre as quais são atribuídos direitos 

de utilização 

5.º 1. A […] mantém o direito à utilização, no território nacional, de […] na faixa de 

900 MHz (880 - 915 /925 – 960 MHz) e de […]na faixa de 1800 MHz (1710 – 

1785/1805 - 1880 MHz) para as tecnologias GSM e UMTS. Na faixa de 2100 

MHz mantém o direito à utilização, no território nacional, para a tecnologia 

UMTS, de […] na subfaixa 1920-1980 MHz/2110-2170 MHz […]. 

A SONAECOM releva que este número prevê explicitamente a manutenção pela 

empresa dos direitos de utilização sobre a mesma quantidade de espectro que 

actualmente lhe está atribuída nas bandas de frequências dos 900 MHz, 1800 MHz e 

2100 MHz, mas não concretiza os respectivos canais.  
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Considera que «esta omissão é deveras relevante, tanto mais quando o SPD estende a 

largura da banda dos 900 MHz em 10 MHz, passando a incluir a faixa 880 – 890 MHz. No 

limite, a conjugação das duas circunstâncias atrás descritas poderia conduzir a que, 

através do processo de unificação agora proposto fossem limitados, por se tornarem 

inúteis, alguns dos direitos de utilização de frequências que foram legitimamente 

atribuídas à OPTIMUS na sequência de dois concursos públicos. Tal é assim porque os 

equipamentos de rede da OPTIMUS não são, na sua totalidade, compatíveis com a faixa 

de extensão (880 – 890 MHz) da banda dos 900 MHz que o ICP – ANACOM propõe 

incluir no título da OPTIMUS. Significa isto que, se parte do espectro sobre o qual a 

OPTIMUS tem direito de utilização fosse disponibilizado nos 10 MHz de extensão da 

banda dos 900 MHz (880 – 890 MHz), a utilização efectiva dessas frequências exigiria à 

OPTIMUS a realização de investimentos adicionais em novos equipamentos e inutilizaria 

parte do investimento em equipamentos de rede já efectuados. Tal situação colidiria, de 

forma ilegítima, com a esfera de direitos adquiridos pela OPTIMUS para utilização de 

frequências pelo período mínimo de 15 anos na sequência de dois processos 

concorrenciais. Assim sendo, a OPTIMUS aceita o artigo 5.º, n.º 1, desde que à redacção 

actual seja acrescentada a descrição concreta dos canais sobre os quais incidem os 

direitos de utilização nas bandas dos 900 MHz, 1800 MHz e 2100 MHz conforme estão 

descritos no artigo 4º da licença nº ICP – 014/TCM e no ponto 4 da Deliberação do ICP – 

ANACOM de 10 de Fevereiro de 2004. Neste último caso, com a adaptação decorrente 

da devolução pela OPTIMUS de 5 MHz TDD.  

Em consequência, considera a OPTIMUS que ao número 1 do artigo 5.º do Projecto de 

título relativo ao direito de utilização de frequências para o serviço móvel terrestre da 

OPTIMUS deverá ser aditada o teor do artigo 4.º, n.º 1 da Licença nº ICP – 014/TCM, 

bem como o teor do ponto 4 da Deliberação do ICP – ANACOM de 10 de Fevereiro de 

2004, com os ajustamentos decorrentes da devolução de 5 MHz TDD.» - Itálico nosso.  

A SONAECOM destaca, por último, «(…) que, estando nesta oportunidade a ser alvo de 

análise os direitos de utilização de frequências atribuídos na banda dos 900 MHz, não se 

pode deixar de referir que a OPTIMUS dispõe de 39 canais na banda dos 900 MHz, 

enquanto a TMN e a Vodafone dispõem de 40 canais na mesma banda, o que na 

realidade coloca em desvantagem a OPTIMUS face aos seus directos concorrentes 

(…)», aspecto, este que «(…) deverá ser tido em devida conta pela Autoridade 

Reguladora, no sentido de garantir maior igualdade entre os operadores».   
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A TMN sugere a alteração da redacção dada ao n.º 1 deste artigo de «(...) para as 

tecnologias GSM e UMTS» para «(…) as tecnologias referidas no Anexo da Decisão 

(2009)766/CE», uma vez que considera que desta forma a redacção ficará mais 

consistente com o que é referido no n.º 3 do mesmo artigo 5°. 

3.12. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

A proposta do ICP-ANACOM de retirar do título habilitante da SONAECOM o detalhe dos 

canais consignados a esta entidade tem como único objectivo homogeneizar os títulos 

dos três operadores em causa e introduzir uma utilização mais flexível do espectro 

consignado.  

Assim sendo, salientam-se os seguintes aspectos, os quais foram tidos em conta no 

âmbito da proposta realizada: 

a) Durante o processo de renovação das licenças para GSM nas faixas dos 900 MHz e 

1800 MHz foram emitidos, a 20 de Julho 2006, os respectivos direitos de utilização de 

frequências da TMN e da Vodafone. Na altura, decidiu-se que os direitos de utilização 

para o GSM iriam indicar unicamente o número de canais consignados em cada faixa, 

sem detalhar o espectro associado a cada canal, de forma semelhante aos títulos 

emitidos no ano 2000 para o UMTS, tendo em conta que este detalhe se encontra na 

respectiva licença radioeléctrica; 

  

b) Por outro lado, no âmbito da implementação da Directiva 87/372/CEE, do Conselho, 

de 25 de Junho, alterada pela Directiva 2009/114/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Setembro, bem como da Decisão 2009/766/CE, da Comissão, de 

16 de Outubro, o ICP-ANACOM considera não ser apropriado expressar a quantidade 

de espectro consignado em número de canais dado que as canalizações de GSM e 

UMTS (e provavelmente as de outros sistemas que vierem a ser autorizados nas 

faixas) não são coincidentes e, como tal, a proposta apresentada está em linha com 

uma utilização mais flexível do espectro consignado a cada operador. 

 

Com base nos argumentos acima apresentados o ICP-ANACOM considerou apropriado 

não incluir na unificação das licenças GSM 900/1800 MHz e UMTS os canais 

consignados a cada operador, deixando este grau de detalhe para as respectivas 

licenças radioeléctricas.  
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Faz-se notar que a inclusão nos títulos da faixa e-GSM advém do facto de este espectro 

ser parte integrante da alteração à Directiva GSM, i.e., Directiva 2009/114/CE, de 16 de 

Setembro, do Parlamento Europeu e do Conselho e da Decisão da Comissão 

2009/766/CE, de 16 de Outubro. Esta modificação não tem como objectivo reafectar as 

frequências actualmente detidas pelos operadores móveis nem pretende ser vinculativa 

no tocante à atribuição do espectro e-GSM, matéria, esta, a tratar em processo 

autónomo.   

Em relação à pretensão da SONAECOM com vista a equiparar o número de canais entre 

operadores, considera-se mais oportuno tratar da mesma aquando da atribuição do 

espectro e-GSM, dado que um dos temas a abordar nesta sede será a reafectação de 

espectro nos 900 MHz, se for do interesse das partes, para facilitar a introdução de 

outras tecnologias para além do GSM. 

No que se refere à proposta da TMN de alterar da redacção dada ao n.º 1 desta cláusula, 

evidencia-se, tal como argumentado na resposta ao comentário recebido pela empresa 

relativamente ao artigo 1.º do Capitulo I dos títulos, que o ICP-ANACOM considera 

relevante que sejam indicados os sistemas actualmente habilitados para operar nas 

faixas 900 MHz e 1800 MHz. Não obstante, compreende a preocupação da TMN e aceita 

parcialmente a proposta efectuada.  

Assim, inclui-se uma referência aos sistemas referidos no Anexo da Decisão 

2009/766/CE, sendo dada nova redacção ao n.º 1 do artigo 5.º dos títulos. 

3.13. Capítulo III: artigo 5.º, n.º 4 – Utilização de outros sistemas na faixa dos 

900/1800 MHz 

 

7. 4. A utilização de outras tecnologias na faixa 900/1800 MHz para além do GSM e 

do UMTS está sujeita a prévia autorização do ICP-ANACOM, mediante pedido 

fundamentado da […]. 

A VODAFONE considera que a leitura a retirar da Directiva 2009/114/CE e da Decisão 

676/2002/CE é a de que a disponibilização das faixas dos 900 MHz e 1800 MHz para outros 

sistemas depende tão-somente da possibilidade da coexistência destes sistemas com o 

GSM e outros sistemas UMTS sem que se refira a existência de qualquer condicionante 

materializada numa autorização prévia do Regulador.  
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Entende este operador que, uma vez concluídos os estudos de compatibilidade a levar a 

cabo pela CEPT, em abono da defesa dos interesses do mercado, em particular dos 

consumidores, deverão os operadores poder utilizar as suas frequências para outros 

sistemas, não devendo o ICP-ANACOM fazer depender essa utilização de qualquer 

autorização ou de quaisquer outras condições que não as previstas neste direito de 

utilização, na medida em que essa utilização seja destinada à prestação do SMT. Considera 

que os direitos de utilização das frequências abrangidas pela licença deverão, assim, 

assegurar a flexibilidade necessária que permita ao respectivo titular utilizar, em cada 

momento, o espectro da forma mais eficiente tendo por objectivo último a prestação de 

serviços aos seus clientes e o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas. 

Propõe, assim, que este número passe a ter a seguinte redacção: 

«Uma vez publicados os estudos de compatibilidade realizados para o efeito no âmbito 

da CEPT, poderá a Vodafone utilizar outros sistemas para além do GSM e UMTS na faixa 

dos 900/1800  MHz, devendo para o efeito comunicar tal utilização previamente ao 

ICP-ANACOM». 

3.14. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM não se encontra em condições de avançar com uma autorização ex-

ante no que diz respeito à implementação de outros sistemas para além do GSM e UMTS 

nas faixas em questão atendendo a que as condições técnicas a impor aos novos 

sistemas estão em desenvolvimento no âmbito dos estudos mandatados à CEPT.  

Como tal, mesmo depois de se incluir um novo sistema no anexo da Decisão 

2009/766/CE, de 16 de Outubro, poderá acontecer que existam decisões, nomeadamente 

a nível de definição de alguns parâmetros técnicos, que tenham de ser tomadas a nível 

nacional para garantir a coexistência entre sistemas, assim como a coordenação com 

Espanha.  

Assim sendo, o ICP-ANACOM considera que a autorização da introdução de outros 

sistemas nas faixas em questão é uma medida prudente que tem como objectivo, no 

âmbito das competências do ICP-ANACOM, prevenir as interferências prejudicais entre 

redes e estações de radiocomunicações, assim como uma utilização eficiente do 

espectro.  
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3.15. Capítulo III: artigo 7.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 - Obrigações de cobertura de voz e 

de dados até 9600 bps 

 

7.º 1. A […] obriga-se, nos termos do artigo 32.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 5/2004, de 

10 de Fevereiro, a assegurar, quer em termos de população, quer de distribuição 

geográfica, o cumprimento das seguintes obrigações de cobertura:  

a) Na prestação de serviços de voz e de dados até 9600 bps, uma cobertura 

mínima não inferior à verificada à data de emissão do presente título; 

b) Na prestação de serviços de dados de elevado débito: 

COBERTURA DE POPULAÇÃO 
(%) 

COBERTURA DE ÁREA 
(%) 

DÉBITOS DE TRANSMISSÃO DÉBITOS DE TRANSMISSÃO 

144 kbps 384 kbps 144 kbps 384 kbps 

[…] […] […] […] 
 

A SONAECOM considera que o ICP – ANACOM, ao pretender que a empresa assuma 

como cobertura mínima para o serviço de voz e de dados até 9600 bps, quer em termos 

geográficos, quer de população, os valores registados actualmente e não os constantes 

da actual licença, extravasa a mesma uma vez que esta apenas contempla obrigações de 

cobertura a nível nacional e das regiões autónomas, sendo que apenas com referência à 

população e não à área geográfica. Neste contexto, a SONAECOM salienta que «embora 

não esteja absolutamente claro, uma vez que no que respeita às obrigações de reporte 

de informação estas são pedidas “apenas” por NUTS II (artigo 4º, alínea d)), parece que 

ICP – ANACOM poderá pretender impor agora para os serviços de voz e dados até 9600 

bps obrigações específicas por Concelho e por localidade com mais de dez mil habitantes 

(artigo 7.º, n.º 1 e n.º 2)». Este operador realça que «(…) para além de esta proposta do 

ICP – ANACOM significar um agravamento das condições previstas actualmente nos 

títulos que conferem direitos de utilização de frequências à OPTIMUS, o estabelecimento 

de obrigações de cobertura por Concelho, os quais são mais de 300, e por localidade 

com mais de dez mil habitantes é (…), desproporcionada, injustificada e excessivamente 

onerosa». 
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A RADIOMÓVEL entende que as obrigações de cobertura, reduzidas agora à 

observância de parâmetros de serviço, pela eliminação dos investimentos a realizar nas 

estações retransmissoras, deveriam ter sido actualizadas em face da evolução ocorrida 

no sistema UMTS. No entender da empresa, se já não fazia sentido, à data da emissão 

dos títulos iniciais (em Janeiro de 2001), caracterizar um serviço de 3G por velocidades 

de 144 e 384 kbps, actualmente tal não encontra qualquer justificação, pelo que sugere 

que estes parâmetros sejam substituídos por parâmetros na ordem dos 1 e 2 Mbps, 

respectivamente. 

3.16. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

Relativamente à questão suscitada pela SONAECOM já nos pronunciámos em 2.2. 

supra. Reitera-se que o que se pretendeu foi que todos operadores, sem prejuízo de já 

terem cumprido as obrigações de cobertura a que se encontravam vinculados nos termos 

das licenças que lhes foram emitidas, continuem a garantir a cobertura, quer em termos 

de população, quer em termos de área geográfica que, à data da emissão do título 

unificado, seja já assegurada aos utilizadores. Considera-se que a obrigação em causa, 

pese embora distinta da que consta da actual licença GSM da SONAECOM, não é 

desproporcionada, atendendo a que não obriga a um nível de cobertura superior ou 

diferente do nível que já garante presentemente. 

Em todo o caso, também como já referido, o título a emitir à SONAECOM conterá 

apenas, neste momento, as obrigações de cobertura que constam actualmente da licença 

GSM. 

As obrigações de cobertura UMTS, a que os operadores se encontram sujeitos, foram 

definidas após os resultados do concurso público para atribuição do direito à utilização de 

frequências para a prestação do SMT, de acordo com o sistema UMTS. Tendo em conta 

que os operadores se apresentaram a um concurso que visava débitos de transmissão 

de 144 kbps e 384 kbps, e não 1 e 2 Mbps conforme referido pela RADIOMÓVEL, não se 

considera apropriado alterar as respectivas obrigações de cobertura pois estar-se-ia a 

adulterar as regras e as obrigações de cobertura estabelecidas no concurso UMTS. Além 

disso, é importante enfatizar que os operadores móveis já disponibilizam débitos de 

transmissão mais elevados (e.g. 1 Mbps) sem que exista algum tipo de obrigação para o 

fazer. 
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Ainda que não tenha sido apresentado nenhum comentário relativamente à alínea b) do 

n.º 1 deste artigo, o ICP-ANACOM considera que dado o avanço tecnológico alcançado 

nas redes móveis para serviços de dados com recurso ao UMTS (e.g., HSPA (High 

Speed Packet Access)) e tecnologias futuras, que permitem débitos de transmissão muito 

superiores a 144 kbps e 384 kbps, nomeadamente na ordem dos megabits por segundo 

(Mbps), considera-se que o termo ―elevado débito‖ poderá ser desajustado. Assim, o 

artigo 7.º, nº 1, alínea b), passa a ter a seguinte redacção: «Na prestação de serviços de 

dados com débitos de 144 kbps e 384 kbps».  

3.17. Capítulo III: artigo 7.º, n.º 2 – Informação de cobertura por Concelho 

 
7.º 2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, a […] deve 

apresentar ao ICP-ANACOM, no prazo de 30 dias úteis contado da emissão 

do presente título, informação actualizada relativa ao grau de cobertura 

assegurado naquela data, especificada por Concelho e localidades com mais 

de dez mil habitantes, bem como indicar a metodologia e pressupostos 

utilizados para o respectivo cálculo.  

A TMN considera que «(…) sendo possível apresentar a informação por Concelho no 

prazo proposto, verifica-se, no entanto, que a disponibilização da informação relativa às 

localidades com mais de 10.000 habitantes coloca algumas questões. Em primeiro lugar, 

deve assumir-se que as localidades com mais de 10.000 habitantes correspondem 

efectivamente aos lugares com mais de 10.000 habitantes constantes do último Censo 

do INE. Em segundo lugar, deve ter-se em conta que os limites geográficos daqueles 

lugares podem não corresponder aos limites actuais. Em terceiro lugar, verifica-se que a 

referenciação de tais limites se encontra num formato diferente do que é utilizado nas 

ferramentas de cálculo da TMN, o que implica a sua conversão para um sistema 

compatível, devendo o prazo ser alargado para 60 dias úteis. Assim, a TMN propõe que 

a informação a remeter seja especificada por Concelho, eliminando-se a referência a 

localidades com mais de 10.000 habitantes. Não obstante, e a manter-se a obrigação de 

disponibilização da informação por localidade com mais de 10.000 habitantes e para que 

a empresa disponha de informação comparável, a TMN entende que o ICP-ANACOM 

deve confirmar que a identificação das localidades com mais de 10.000 habitantes e do 

respectivo limite geográfico deve ser suportada no último Censo do INE.  
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Se for este o caso, a TMN propõe que o n.º 2 do artigo 7.º passe a ter a seguinte redacção:  

―Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, a TMN deve apresentar ao ICP-

ANACOM, no prazo de 60 dias úteis contado a partir da data de emissão do presente 

título, informação actualizada relativa ao grau de cobertura assegurado naquela data, 

especificada por Concelho e por localidade com mais de dez mil habitantes, como tal 

identificadas no último Censo do INE, bem como indicar a metodologia e pressupostos 

utilizados para o respectivo cálculo.‖ 

3.18. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

É acolhida a proposta formulada pela TMN. O ICP-ANACOM desenvolverá esforços no 

sentido de alcançar uma harmonização da metodologia a utilizar. 

3.19. Capítulo III: artigo 7.º, n.º 3 - Utilização de outros sistemas na faixa dos 

900/1800 MHz 

 

7.º 3. O cumprimento das obrigações de cobertura referidas no n.º 1 pode ser 

assegurado através dos sistemas GSM, UMTS ou de outros sistemas que 

venham a ser autorizados pelo ICP-ANACOM.  

A SONAECOM, embora reconheça como positiva a flexibilização da utilização das 

frequências em linha com o princípio da neutralidade tecnológica «(…) reitera que a 

flexibilização agora proposta não constitui, no seu caso, um instrumento adicional para 

cumprir as obrigações em termos de área e de população previstas na sua licença 

UMTS», uma vez que há muito superou os compromissos de cobertura que assumiu no 

concurso para atribuição de direitos relativos ao sistema UMTS. 

A TMN sugere a alteração da redacção deste número de «O cumprimento das 

obrigações de cobertura referidas no n.o 1 pode ser (...)» para «O cumprimento das 

obrigações de cobertura pode ser (...)». 

Em consonância com os comentários que teceu relativamente ao artigo 5.º, n.º 4 do 

projecto de título, a VODAFONE propõe que este número passe a ter a seguinte redacção: 

«O cumprimento das obrigações de cobertura referidas no n° 1, pode ser assegurado 

através dos sistemas GSM, UMTS ou de outros sistemas, cuja compatibilidade venha a 
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ser aferida pelo estudos realizados no âmbito da CEPT, devendo a Vodafone comunicar a 

utilização dos outros sistemas previamente ao ICP-ANACOM.» 

3.20. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

Quanto à observação da SONAECOM remete-se para o referido nos pontos 2.2. e 3.16 

do presente relatório. 

Reiteram-se os comentários e entendimento do ICP-ANACOM apresentados no âmbito 

do Capítulo III: artigo 5.º, n.º 4 – Utilização de outros sistemas na faixa dos 900/1800 

MHz. Por conseguinte, o ICP-ANACOM não acolhe a proposta da VODAFONE. 

3.21.  Capítulo III: artigo 7.º, n.º 4 - Obrigações de cobertura adicionais 

 

7.º 4. O ICP – ANACOM pode determinar a cobertura de locais e zonas específicas 

sempre que tal se justifique, designadamente para satisfazer necessidades 

de comunicação que se revistam de interesse para a população e para o 

desenvolvimento económico e social. 

5. Para efeitos do número anterior, a determinação de cobertura de locais 

específicos é precedida de audiência prévia da […]. 

Realçando, desde logo, que esta obrigação não consta das licenças GSM e UMTS de que 

é titular, a SONAECOM faz notar que, «(…) a inserção de tal disposição é inadequada e 

desproporcionada (…). Os operadores móveis têm adoptado as medidas necessárias e 

adequadas com vista a assegurar cobertura de rede em todos os locais onde existam ou 

possam vir a existir necessidades por parte dos utilizadores finais, como por exemplo, no 

caso do projecto relativo à cobertura da rede de metropolitano. A experiência demonstra 

igualmente a necessidade de a cobertura de determinados locais e/ou infra-estruturas 

exigir que o trabalho seja realizado em parceria com as entidades responsáveis por 

esses mesmos locais ou infra-estruturas. Por exemplo, não podem ser fixados prazos de 

execução de cobertura sem que exista um compromisso de todas as partes sobre a 

exequibilidade do mesmo. Pelo exposto, a OPTIMUS entende que não deverá constar do 

título relativo aos direitos de utilização de frequências qualquer obrigação que permita à 

Autoridade Reguladora a determinação da cobertura de locais e zonas específicas. A 

cobertura e/ou reforço de cobertura de locais e infra-estruturas específicos deverá ser 

assegurada através de projectos específicos desenvolvidos em parceria com as 
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entidades gestoras dos locais e/ou infra-estruturas e outras entidades públicas, sendo 

caso a caso definidas as condições de execução do projecto, designadamente prazos e 

formas de financiamento». - Itálico nosso.   

Sem prejuízo de manifestar a sua disponibilidade para analisar e ponderar o seu 

envolvimento em projectos e iniciativas que visem melhorar as condições de cobertura em 

locais específicos, a exemplo do que se verificou nos projectos implementados nas redes 

do metro de Lisboa e Porto ou na rede de comboios da CP, a VODAFONE discorda, no 

entanto, da possibilidade de o ICP-ANACOM poder vir a determinar — em futuro e com 

extensão incertos - a cobertura de locais e zonas específicas, "sempre que tal se 

justifique”. Entende que «(…) uma decisão de negócio, como o é a decisão de investir 

para assegurar determinado tipo de cobertura num local específico, que tenha origem 

numa imposição administrativa, e que consequentemente carece de fundamentação em 

racionais de relevância económica, só é compreensível numa óptica de serviço universal, a 

que a Vodafone não está obrigada.» E, acrescenta, «a imposição de obrigações de 

"natureza de serviço universal", que se rejeitam, à revelia do quadro legal aplicável (…) é 

não apenas contrário aos princípios da igualdade e não discriminação, como também 

manifestamente conflituantes com as disposições legais em vigor e por isso ilegal. (…) 

Analisados (…) os pressupostos que levaram à atribuição da licença da Vodafone não se 

encontra nos mesmos qualquer paralelo com a obrigação genérica e futura que o ICP-

ANACOM pretende fazer constar da licença em análise. (…) A considerar-se a 

possibilidade de utilização das tecnologias GSM e UMTS na prestação de eventuais 

obrigações de Serviço Universal tal deverá ter lugar na sede adequada (selecção dos 

prestadores de Serviço Universal através de um concurso público aberto e transparente) 

e com regras de financiamento claras o que não corresponde ao projecto de unificação 

das licenças em apreço. (…) Uma imposição de obrigações de cobertura (como a 

prevista), poderá obrigar os operadores a realizar investimentos ineficientes que não vêm 

responder a necessidades efectivas dos clientes e como tal, economicamente prejudiciais 

ao desenvolvimento do mercado e dos próprios consumidores quer pela necessidade de 

repercutir nos preços os investimentos efectuados, quer pelo reforço de cobertura em 

áreas escolhidas por critérios que não reflectem a efectiva procura dos Clientes ou de 

determinado serviços num dado local». Considera desta forma absolutamente 

desadequada e injustificável a possibilidade de imposição regulamentar de obrigações 

específicas de cobertura, pelo que defende a eliminação deste n.º 4. 
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3.22. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

É de referir, desde logo, que ao consagrar-se cláusula desta natureza não se pretende 

conferir ao ICP-ANACOM uma prorrogativa susceptível de poder ser discricionariamente 

utilizada, como de resto nunca o foi em qualquer circunstância. A sua inclusão nos títulos 

não tem, nem poderia ter, como objectivo criar na esfera jurídica dos prestadores do SMT 

uma obrigação de serviço universal ou coarctar de qualquer forma a liberdade da 

iniciativa económica que lhes assiste nos termos constitucionalmente consagrados. O fim 

tido em vista com esta cláusula visa exclusivamente salvaguardar que, em prossecução 

do interesse público, necessariamente ponderado e fundamentado, possa ser 

assegurada a cobertura de zonas ou locais específicos, tal como sucedeu já nos casos 

de cobertura das redes do Metropolitano de Lisboa e do Porto ou da rede de comboios da 

CP. Não se trata também – contrariamente ao sustentado -, de eventual medida que o 

ICP-ANACOM pretenda impor de forma discricionária e unilateral. Tanto assim é que se 

acautela que «a determinação de cobertura de locais específicos é precedida de 

audiência prévia» dos prestadores do SMT. 

A fixação desta obrigação à SONAECOM será equacionada no quadro da renovação dos 

respectivos direitos de utilização de frequências. 

3.23.  Capítulo III: artigo 11.º - obrigações de implementação de política de preços e 

pacotes 

 
11.º A [..] obriga-se, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro, a cumprir os compromissos assumidos na proposta 

apresentada ao concurso público para atribuição de licenças para os sistemas 

de telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS), em especial os 

seguintes:  

a) Disponibilizar um conjunto de ofertas especiais a clientes de baixos 

rendimentos, clientes com necessidades especiais, clientes de zonas rurais 

e periféricas e instituições de comprovada valia social, designadamente 

escolas, bibliotecas e hospitais; 

b) Disponibilizar os serviços e implementar uma política de preços e pacotes 

de acordo com os princípios constantes na proposta. 
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A RADIOMÓVEL questiona a relevância da eliminação da referência constante do actual 

artigo 11º, 1., in fine das licenças actualmente em vigor (“nos termos e montantes 

constantes das propostas aprovadas”) e se a mesma desonera os operadores dos 

investimentos totais assumidos nas suas propostas no âmbito do concurso público para a 

atribuição das licenças UMTS, sem prejuízo do consagrado no n.º 2 º, 2. do Capítulo I – 

Parte Geral da nova redacção das licenças. 

3.24. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

A redacção dada a este número não tem como efeito desonerar os operadores UMTS do 

cumprimento das obrigações assumidas neste domínio nas propostas que apresentaram 

no concurso público, incluindo o nível de investimentos a realizar. Pelo contrário. É 

precisamente pelo facto de as mesmas ainda se manterem válidas que se mantêm 

consagradas nos títulos (cfr. artigo 2.º, n.º 2 dos projectos de título).  

3.25. Capítulo III: artigo 13.º, n.º 1, alínea b) - Prazos de validade dos direitos de 

utilização de frequências 

 

13.º 1. Os direitos de utilização de frequências objecto do presente título são 

atribuídos pelo prazo de 15 anos, ocorrendo o seu termo nas seguintes 

datas: 

a) […]; 

b) Em 16 de Março de 2022, para as frequências consignadas na faixa 

900 – 1800 MHz. 

A TMN sugere a alteração da sua redacção de «(...) consignadas na faixa 900 - 1800 

MHz.» para «(...) consignadas nas faixas de 900 e 1800 MHz.». 

3.26. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

É acolhida a proposta da TMN. 
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4. Outras questões suscitadas 

4.1. Comentários da RADIOMÓVEL e da VODAFONE  

A VODAFONE considera «(…) que os resultados positivos que se esperam obter em 

resultado do processo de refarming das frequências nos 900 MHz e 1800 MHz, e 

consequentemente da aplicação do princípio da neutralidade tecnológica nos sistemas 

GSM e UMTS, só poderão ser alcançados na medida em que seja conferida a 

possibilidade de aceder a curto prazo à faixa de extensão do GSM (GSM-E). (…) o 

espectro actualmente atribuído a cada Operador na banda dos 900 MHz - 40 frequências, 

totalizando 8 MHz – está, em consequência do elevado volume de tráfego transportado nas 

Redes Móveis, em utilização plena, bem como os 6 MHz de espectro na banda dos 1800 

MHZ, que são por norma utilizados como reforço de capacidade. Afigura-se, portanto, 

extremamente difícil, senão impossível, libertar, sem degradação inaceitável da qualidade do 

serviço GSM, um bloco de 5 MHz de frequências contíguas que viabilize a utilização da 

tecnologia UMTS na banda dos 900 MHz sem a atribuição da totalidade do espectro da 

banda de Extensão GSM. (…) A faixa de extensão deverá, assim, ser atribuída, à 

semelhança do que sucedeu com a atribuição de direitos na faixa dos 1800 MHz e em 

consonância com o defendido pela Vodafone, nos termos do disposto no número 1 e 2 do 

artigo 35.° da Lei das Comunicações Electrónicas, bastando aos operadores interessados 

dirigir ao ICP-ANACOM um pedido fundamentado de frequências (adicionais). Esta 

atribuição deverá, ainda ficar apenas sujeita às condições constantes do presente título a 

emitir para a prestação do STM, uma vez que se trata da prestação do mesmo serviço, 

embora de forma técnica, económica e ambientalmente mais eficiente. Poder-se-á, em 

alternativa ou como período de transição, considerar a possibilidade de uma atribuição 

temporária por um prazo de 3 a 5 anos, da referida faixa de extensão aos operadores do 

SMT permitindo-lhes levar a cabo as alterações à sua rede que assegurem a obtenção das 

vantagens que se antevêem do refarming das faixas dos 900 e dos 1800 MHz‖. 

A RADIOMÓVEL entende que o ICP-ANACOM deverá promover o acesso, por terceiros, 

à banda designada por E-GSM, como forma apta a corrigir o desequilíbrio concorrencial 

que actualmente se verifica. A empresa reitera também a posição já assumida em sede 

de consulta pública do QNAF 2007, no que respeita ao modelo de atribuição do espectro 

e às condições necessárias para assegurar que a sua atribuição possa contribuir para a 

promoção da concorrência neste sector:  
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i) O espectro ainda não atribuído nas faixas dos 900 e 1800 MHz deverá ser reservado 

em exclusivo a novos operadores, excluindo aqueles que actualmente já detêm 

direitos naquelas faixas de frequências, para evitar distorções concorrenciais neste 

mercado. (...) A não implementação desta medida terá como efeito prático um 

domínio total (oligopólio) das bandas dos 900, 1800 e 2100 MHz pelos actuais três 

operadores GSM/UMTS, o que não só acarreta necessariamente entraves à 

concorrência como traduz uma utilização não eficiente do espectro disponível; 

ii) O espectro na faixa dos 900 MHz deve ser atribuído em blocos de 5 MHz (...)», 

condição necessária «(...) para que um novo projecto no âmbito das comunicações 

móveis de 3G apresente viabilidade comercial (...)»; 

iii) Em paralelo com o refarming da faixa dos 900 MHz, devem ser criadas condições 

para que o espectro na faixa dos 2100 MHz, que excede largamente as 

necessidades dos actuais operadores, possa vir a ser disponibilizado a novos 

operadores; 

iv) A banda de frequências dos 1800 MHz deverá ser reservada ao(s) novo(s) 

operador(es) de qualquer banda, para expansão de capacidade; 

v) (...) em ordem a permitir a implementação de projectos alternativos baseados no 

espectro a atribuir e, bem assim, para contribuir para a promoção da concorrência 

efectiva e para a gestão eficiente do espectro, deverão ser impostas, por essa 

Autoridade, as seguintes condições, a saber:  

- Garantia de roaming na rede GSM/UMTS dos actuais operadores por um 

período razoável - não inferior a 3 ou 4 anos -, de forma a permitir aos potenciais 

entrantes o início da operação comercial em paralelo com a implementação das 

respectivas redes «Esta obrigação de roaming, a realizar com base num modelo 

cost plus, poderia assemelhar-se às condições impostas em matéria de roaming 

nacional, aquando do concurso público para atribuição das licenças UMTS»; 

- Utilização mais flexível do espectro já atribuído na faixa dos 900 MHz, 

nomeadamente para oferta de serviços 3G; 

- Implementação de um conjunto de medidas destinadas a assegurar a igualdade 

de tratamento entre os operadores existentes e os novos entrantes não 

discriminatório, nomeadamente: (1) Redução ao mínimo dos custos regulatórios 

que estes possam vir a suportar (tais como taxas de espectro e de atribuição de 

direitos de utilização) ou de eventuais investimentos para o desenvolvimento da 

sociedade da informação, (2) imposição da obrigação de partilha de infra-
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estruturas, de forma a permitir aos novos entrantes iniciar a actividade num 

prazo razoável e 3) imposição aos actuais operadores da obrigação de permitir o 

acesso às suas redes pelos novos entrantes, mediante a celebração de acordos 

de MVNO por um prazo razoável. 

4.2. Comentário e entendimento do ICP-ANACOM 

Tendo em conta que a consignação da subfaixa do GSM-E (880-890/925-935 MHz) é um 

tema complexo que apresenta várias vertentes, considera o ICP-ANACOM ser mais 

apropriado que o mesmo seja oportunamente analisado em sede distinta. 

Com efeito, as questões relativas à disponibilização e/ou reserva das faixas de 

frequências de 900, 1800, 2100 MHz devem ser objecto de reflexão e de decisão em 

sede própria que não a da decisão relativa à unificação dos títulos relativos ao exercício 

dos direitos de utilização de frequências atribuídos para a prestação do serviço móvel 

terrestre, de acordo com as tecnologias GSM 900/1800 e UMTS.  

Releva-se que deste procedimento não resulta qualquer reatribuição ou libertação de 

direitos nas referidas faixas de frequências. Relativamente às propostas para incluir 

obrigações adicionais relativas à garantia de roaming, partilha de infra-estruturas e 

acesso à rede para MVNO no âmbito do presente procedimento de unificação, o ICP-

ANACOM considera que as obrigações em causa implicam uma alteração substancial às 

obrigações que actualmente vigoram e que decorrem de concursos oportunamente 

lançados, com regras próprias. 

No que respeita às condições a impor a novos entrantes, salienta-se que estas serão 

determinadas se e quando necessário, sempre no âmbito dos respectivos procedimentos 

de selecção, os quais serão sujeitos a consulta pública, em conformidade com a lei. 

  

5. Conclusões 

Analisadas e ponderadas as respostas recebidas no âmbito dos procedimentos de 

audiência prévia e geral de consulta a que foi submetido o SPD aprovado em 31 de 

Março de 2010, são introduzidas as seguintes alterações aos projectos de títulos objecto 

de unificação: 
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a) São substituídas as referências a "tecnologias GSM ou UMTS" por ―sistemas GSM 

ou UMTS‖ ao longo do respectivo clausulado; 

 

b) O artigo 4.º passa a ter a seguinte redacção: 

«1. Para efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 1, alínea s) da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro, a SONAECOM obriga-se perante o ICP-ANACOM a: 

a) Notificar, no prazo de 30 dias a contar da data da sua verificação, quaisquer 

alterações que venham a ser introduzidas no respectivo pacto social; 

b) Remeter, até ao 20º dia consecutivo do mês seguinte ao final de cada semestre, 

informação actualizada relativamente aos serviços e facilidades implementadas, 

bem como sobre os preços praticados;  

c) Fornecer, até ao 20º dia consecutivo do mês seguinte ao final de cada ano civil, 

a seguinte informação: 

(i) População total coberta, entendida como a população coberta, em milhares 

de habitantes, face ao total nacional, com referência ao Censo que, à data a 

que a informação se reporta, tenha sido mais recentemente publicado pelo 

Instituto Nacional de Estatística;  

(ii) Área total coberta, entendida como a área coberta, em km2, face ao total 

do território nacional;  

(iii) População (em milhares de habitantes) e área (em km2) cobertas, com 

referência ao Censo que, à data a que a informação se reporta, tenha sido 

mais recentemente publicado pelo Instituto Nacional de Estatística;  

(iv) Eixos viários cobertos, com indicação, para cada eixo viário, dos respectivos 

quilómetros cobertos. 

(v) Elementos que permitam aferir, com eficácia, os parâmetros de qualidade de 

serviço e de desempenho da rede referidos no artigo 10.º; 

(vi) Modo de implementação da política de partilha de sites assumida na 

proposta apresentada ao concurso público para atribuição de licenças para 
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os sistemas de telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS), 

incluindo, nomeadamente, o número de sites efectivamente partilhados, a 

identificação dos locais e as entidades envolvidas. 

d) Enviar, até ao 20º dia consecutivo do mês seguinte ao final de cada ano civil, 

informação sobre a população e área coberta por NUTSII, entendidas como a 

população (em milhares de habitantes) e área (Km2) cobertas face ao total de 

população e área de cada NUTSII, respectivamente, com referência ao Censo 

mais recente do Instituto Nacional de Estatística; 

e) Prestar, no prazo e na forma que para o efeito forem fixados, as informações 

adicionais que lhe forem solicitadas no âmbito do artigo 108.º, da Lei n.º 5/2004, 

de 10 de Fevereiro e para os fins previstos no seu artigo 109.º.  

2.  As informações referidas nas alíneas c) e d) do número anterior devem ser enviadas 

com a seguinte desagregação:   

(i) Serviços de voz e dados até 9600 bps; 

(ii) Serviços de dados com débitos de transmissão de 144 Kbps; 

(iii) Serviços de dados com débitos de transmissão de 384 Kbps. 

3. A informação a que aludem as subalíneas (i) a (v) da alínea c) do nº 1 deve incluir, 

para cada sistema, os pressupostos e meios técnicos utilizados para a respectiva 

determinação».  

c) O n.º 1 do artigo 5.º passa a ter a seguinte redacção: 

«A […] mantém o direito à utilização, no território nacional, de […] na faixa de 900 

MHz (880 - 915 /925 – 960 MHz) e de […] na faixa de 1800 MHz (1710 – 1785/1805 - 

1880 MHz) para os sistemas GSM e UMTS, bem como para outros sistemas que 

venham a constar no anexo da Decisão 2009/766/CE, sem prejuízo do disposto no 

n.º 4 do presente artigo. Na faixa de 2100 MHz mantém o direito à utilização, no 

território nacional, para o sistema UMTS, de […] na subfaixa 1920-1980 MHz/2110-

2170 MHz […]». 
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f) O artigo 7.º, n.º 1, alínea a) do título a emitir à SONAECOM passa a ter a seguinte 

redacção: 

«A SONAECOM obriga-se, nos termos do artigo 32.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro, a assegurar o cumprimento das seguintes obrigações de 

cobertura: 

a) Na prestação de serviços de voz e de dados até 9600 bps: 

(i) A nível nacional: 

 - 80% da população nacional; 

 - 99% da população nacional. 

(ii) Na Região Autónoma dos Açores: 

 - 26% da população; 

 - 77% da população. 

(iii) Na Região Autónoma da Madeira: 

 - 58% da população; 

 - 90% da população. 

(iv) Cobrir os seguintes itinerários rodoviários: 

- Lisboa/Elvas; 

- Lagos/Vila Real de Santo António; 

- Aveiro/Vilar Formoso; 

- Porto/Valença; 

- Porto/Bragança; 

- Lisboa/Torres Novas/Castelo Branco». 
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g) O artigo 7.º, n.º 1, alínea b) passa a ter a seguinte redacção: 

«b) Na prestação de serviços de dados com débitos de 144 kbps e 384 kbps: 

COBERTURA DE POPULAÇÃO 

(%) 

COBERTURA DE ÁREA 

(%) 

DÉBITOS DE TRANSMISSÃO DÉBITOS DE TRANSMISSÃO 

144 kbps 384 kbps 144 kbps 384 kbps 

[…] […] […] […] 

 

h) O artigo 7.º, n.º 2, dos títulos a emitir à TMN e à VODAFONE passa a ter a seguinte 

redacção: 

«Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, a […] deve apresentar ao 

ICP-ANACOM, no prazo de 60 dias úteis contado a partir da data de emissão do 

presente título, informação actualizada relativa ao grau de cobertura assegurado 

naquela data, especificada por Concelho e por localidade com mais de dez mil 

habitantes, como tal identificadas no último Censo do INE, bem como indicar a 

metodologia e pressupostos utilizados para o respectivo cálculo». 

i) O artigo 13.º, n.º 1, alínea b) passa a ter a seguinte redacção: 

«Os direitos de utilização de frequências objecto do presente título são atribuídos 

pelo prazo de 15 anos, ocorrendo o seu termo nas seguintes datas: 

a) […]; 

b) Em […] de […] de […], para as frequências GSM consignadas nas faixas de 900 e 

1800 MHz». 

 

Lisboa, aos 2 de Julho de 2010.   
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