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1. Introdução  

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

Comunicações (ICP-ANACOM)1 emitida ao abrigo e em cumprimento das 

competências que lhe estão atribuídas em matéria de gestão do espectro2, foi 

aprovado o lançamento da consulta pública sobre direitos de utilização na faixa 

de frequências 2500-2690 MHz, tendo por objectivo auscultar o mercado    

Neste contexto, foi colocado ao mercado um conjunto de questões relacionadas 

com vários aspectos referentes à faixa dos 2,6 GHz com a intenção de recolher 

opiniões sobre os seguintes tópicos:  

 Atribuição de direitos na faixa;  

 Conjugação da faixa 2,6 GHz com outra(s); 

 Serviços e Tecnologia; 

 Âmbito de Utilização; 

 Canalização FDD/TDD;  

 Condições técnicas de operação; 

 Coordenação entre operadores; 

 Número de Direitos de Utilização; 

 Modelo de Atribuição; 

 Acesso ao espectro;  

 Calendário  

Procurou-se desta forma recolher a opinião dos diversos intervenientes no 

mercado (fabricantes, operadores, utilizadores e outros), considerando que as 

manifestações de interesse recebidas constituirão um contributo relevante na 

                                                 
1
 Deliberação de 11 de Dezembro de 2008. 

2
 Designadamente na Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro (LCE), artigo 15º e nos Estatutos do ICP-ANACOM, publicados 

em anexo ao Decreto-Lei n.º 309/2001 de 7 de Dezembro, artigo 6º, n.º 1 alíneas c) e m).  
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preparação da decisão sobre o futuro quadro que irá definir o modo de atribuição 

e utilização da faixa de frequências 2500-2690 MHz.  

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. e 

TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.; 

 Grupo Represa / Telecocable (REPRESA); 

 Intel Corporation (INTEL); 

 Martin Stroomer, utilizador de WLAN e radioamador (MS); 

 Nokia e Nokia Siemens Networks (NOKIA); 

 SONAECOM - Serviços de Comunicações S.A. (SONAECOM); 

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

 WiMAX Forum (WIMAX FORUM);  

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

Foram ainda recebidos contributos de outras duas entidades com indicação 

expressa de serem integralmente confidenciais.  

O presente relatório (que não dispensa a consulta integral das respostas em 

relação às quais não foi solicitada a confidencialidade) apresenta a síntese das 

respostas recebidas e o entendimento desta Autoridade em relação às questões 

suscitadas na consulta. 

A posição assumida pelo ICP-ANACOM no presente relatório deve ser 

entendida como um ponto de partida para a tomada de decisão que, ao abrigo e 

em cumprimento dos procedimentos de consulta previstos designadamente na 

Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro, venha a permitir o cumprimento da Decisão 

da Comissão 2008/477/CE. 
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Nesta oportunidade o ICP-ANACOM regista com agrado o carácter positivo e 

construtivo da maioria das respostas recebidas. Nota contudo que, uma vez que 

este tipo de consultas públicas visa estender o debate sobre determinados 

aspectos ao mercado em geral (fabricantes, operadores, utilizadores e outros), 

devem ser privilegiadas respostas abertas e transparentes (sem prejuízo da 

apresentação de elementos confidenciais quando estritamente necessário).  

2. Enquadramento 

Durante os últimos anos, a faixa 2500-2690 MHz tem sido alvo de estudos no 

seio da UIT (União Internacional das Telecomunicações), da CEPT (Conferência 

Europeia das Administrações de Correios e Telecomunicações) e da CE 

(Comissão Europeia).  

No plano interno, no relatório de análise às respostas recebidas no âmbito da 

consulta pública ao Quadro Nacional de Atribuição de Frequências anterior 

(QNAF 2007), o ICP-ANACOM referiu a necessidade de se proceder a uma 

auscultação do mercado relativamente a esta faixa. É este processo cuja 

primeira fase ora se conclui. 

De acordo com o QNAF em vigor, a faixa 2500-2690 MHz está atribuída aos 

serviços Fixo, Móvel excepto móvel aeronáutico, Radiodifusão por Satélite 

(2520-2670 MHz), Exploração da Terra por Satélite - passivo (2655-2690 MHz), 

Radioastronomia (2655-2690 MHz) e Investigação Espacial - passivo (2655-

2690 MHz). Realce-se que tais atribuições estão em conformidade com o Artigo 

5.º do Regulamento de Radiocomunicações (RR3) na Região 14 e que o RR 

contém uma disposição em relação ao serviço Móvel, RR - 5.384 A, a qual 

identifica esta faixa para aplicações IMT (International Mobile 

Telecommunications)5, do seguinte modo: 

                                                 
3
 Tratado internacional firmado entre os Estados Membros da UIT-R, entre os quais Portugal, que contém princípios, 

terminologia, regras, fórmulas, características técnicas, procedimentos de coordenação e notificação e outras 
ferramentas essenciais para a utilização do espectro radioeléctrico.  
4
 A Região 1 tal como definida no RR abrange basicamente os países da Europa e de África. 

5 
A Resolução 224 (Rev. WRC-07) especifica que a terminologia IMT abrange IMT-2000 e IMT-Advanced. 
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As faixas 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz e 2 500-2 690 MHz, ou 

parte das mesmas, estão identificadas para utilização por Administrações 

que pretendam implementar Telecomunicações Móveis Internacionais 

(IMT), em conformidade com a Resolução 223 (Rev. WRC-07). Esta 

identificação não impede a sua utilização por qualquer aplicação dos 

serviços a que as faixas estão atribuídas e não estabelece prioridade no 

Regulamento das Radiocomunicações. (WRC-07) 

De notar que, no âmbito da UIT-R (Sector das Radiocomunicações da UIT), a 

Assembleia de Radiocomunicações 2007 (RA-07) aprovou a inclusão da 

tecnologia OFDMA6 TDD7 WMAN8 (subconjunto da tecnologia IEEE 802.16e – 

WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access) na família de 

interfaces de rádio IMT-2000 (ver Recomendação ITU-R M.1457). 

No âmbito da Europa, como resultado das respostas a vários Mandatos sobre 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) / IMT-2000 (International 

Mobile Telecommunications - 2000) conferidos pela CE à CEPT entre 1999 e 

20019, surgiu a Decisão ECC/DEC/(02)06 [1], a qual foi adoptada por Portugal. 

Esta Decisão designa a faixa 2500-2690 MHz para sistemas UMTS/IMT-2000, e 

em particular identifica a faixa 2520-2670 MHz para sistemas móveis terrestres 

UMTS/IMT-2000. Em relação ao planeamento detalhado da faixa 2500-2690 

MHz, assim como à utilização das sub-faixas 2500-2520 MHz/2670-2690 MHz, e 

em resposta a um novo Mandato da CE emitido em 2003 sobre a utilização 

harmonizada na Europa da faixa para UMTS/IMT-2000, foi elaborada no seio da 

CEPT a Decisão ECC/DEC/(05)05 [2], a qual foi igualmente adoptada por 

Portugal. Esta Decisão designa a totalidade da faixa 2500-2690 MHz para 

sistemas terrestres UMTS/IMT-2000 a partir de 1 de Janeiro de 2008, ficando 

esta data sujeita à procura revelada pelo mercado e à definição dos regimes de 

licenciamento nacionais. 

                                                 
6
 Orthogonal Frequency Division Multiple Access.  

7
 Time Division Duplex. 

8
 Wireless Metropolitan Access Network.  

9
 http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/rsc_work/mandates/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/rsc_work/mandates/index_en.htm
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Já mais recentemente, em Dezembro de 2007, a CEPT concluiu e apresentou a 

resposta (Relatório 19 da CEPT, [4]) a um Mandato da CE sobre WAPECS 

(Wireless Access Policy for Electronic Communication Services), [3], tendo por 

objectivo estudar mecanismos técnicos e regulamentares para uma utilização 

mais flexível do espectro em determinadas faixas. Salienta-se que, por também 

fazer parte do conjunto de faixas designadas por ―WAPECS‖ na CE, a faixa 

2500-2690 MHz foi igualmente alvo de análise detalhada por parte da CEPT 

(Relatório 19 da CEPT). No âmbito deste Mandato foram definidas condições 

técnicas mínimas a aplicar às faixas ―WAPECS‖ que evitem interferências 

prejudiciais. Neste âmbito, e tomando como base os resultados reflectidos na 

resposta da CEPT ao Mandato da CE, a CE elaborou uma Decisão com vista a 

harmonizar a faixa 2500-2690 MHz para os sistemas terrestres capazes de 

fornecer serviços de comunicações electrónicas na Comunidade (Decisão 

2008/477/CE, de 13 de Junho de 2008) [5]. 

Ao nível da Europa, a Noruega foi a primeira administração a consignar a faixa, 

em Novembro de 2007, seguida pela Suécia em Maio de 2008, ambas mediante 

leilão. Outras administrações, como o Reino Unido, a Áustria, e os Países 

Baixos, já anunciaram a intenção de avançar com a consignação da faixa nos 

próximos 12 meses também pela via do leilão.  

Ao nível nacional, e de acordo com o QNAF em vigor [6], a faixa dos 2,6 GHz 

está liberta, exceptuando-se a Região Autónoma da Madeira, onde está em 

operação o sistema Ponto-Multiponto MMDS, embora limitado a determinadas 

áreas geográficas e com título de licenciamento válido até ao dia 28/10/2009. 

3. Análise das respostas 

Apresenta-se nesta secção um resumo das respostas dadas a cada uma das 

questões colocadas, seguido do entendimento do ICP-ANACOM. 

3.1 Concorda com a disponibilização em Portugal da faixa 2500-2690 
MHz para serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público? 
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Os operadores e indústria que se manifestaram na presente consulta foram 

unânimes - e afirmativos - na resposta a esta questão.  

Das respostas recebidas no âmbito desta questão distinguem-se os actuais 

operadores do Serviço Móvel Terrestre (GRUPO PT, SONAECOM e 

VODAFONE), que consideram no entanto não ser este o momento mais 

adequado para a disponibilização do espectro em questão. O GRUPO PT 

pretende ver primeiro esclarecidos os temas ―comércio secundário de espectro‖, 

―refarming dos 900/1800 MHz‖ e ―dividendo digital‖; a SONAECOM considera 

prioritário o espectro ―e-GSM‖ (faixa de extensão do GSM, Global System for 

Mobile Communications) e ―frequências adicionais nos 1800 MHz‖; e a 

VODAFONE, por seu lado, entende que se devem esgotar primeiro as actuais 

faixas do SMT (Serviço Móvel Terrestre), ou aguardar que estas já não permitam 

evolução, antes de se equacionar a faixa dos 2500-2690 MHz.  

Outra visão tem a ZON e outra entidade com pedido de confidencialidade, que 

vêem, desde já, vantagens na disponibilização do espectro nos 2,6 GHz. A ZON 

alerta para a necessidade de acautelar devidamente a utilização actual (MMDS) 

desta faixa de frequências na Madeira, dado advogar a sua manutenção. 

É de relevar o apoio da indústria à disponibilização de espectro nos 2,6 GHz no 

mercado Português. O apoio é ainda mais notório por parte das entidades que 

apostam na tecnologia WiMAX. 

Por fim, MS não se mostra favorável à disponibilização da faixa 2500-2690 MHz 

para serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, dado ser 

utilizador de WLAN e radioamador, pelo que receia que a utilização desta faixa 

possa causar problemas no uso de WLAN.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM extrai das respostas recebidas que é consensual que o 

espectro 2500-2690 MHz seja disponibilizado em Portugal para serviços de 

comunicações electrónicas acessíveis ao público, em consonância, de resto, 
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com a Decisão da Comissão. No âmbito da questão 21 analisa-se o momento da 

sua disponibilização, tema sobre o qual não existe uma unanimidade. 

No que diz respeito aos comentários da ZON em relação à utilização actual da 

faixa na Madeira, o ICP-ANACOM irá abordar esta questão em processo 

autónomo a esta consulta pública, com vista a assegurar uma adequada 

conciliação das obrigações associadas à Decisão 2008/477/CE, com os 

interesses dos actuais utilizadores finais dos serviços prestados com recurso ao 

MMDS.  

3.2 Qual a sua opinião em relação a conjugar o espectro a disponibilizar 
nos 2,6 GHz com alguma(s) outra(s) faixa(s) de frequências? P.f., 
indique de modo fundamentado que combinações considera 
apropriadas e como elas contribuem para os objectivos 
estabelecidos no nº2 do artº 15 da LCE. 

As respostas a esta questão dividem-se. Parte dos respondentes manifesta-se 

favorável à disponibilização da faixa dos 2,6 GHz em conjugação com outras 

faixas de frequências. Outros entendem que deve haver disponibilização da 

faixa dos 2,6GHz sem vínculo a outras faixas de frequências. Apresenta-se de 

seguida uma súmula das respostas recebidas a esta questão. 

O GRUPO PT e a SONAECOM defendem a conjugação dos 2,6 GHz com as 

actuais faixas de frequências atribuídas ao SMT (900/1800/2100 MHz).  

A SONAECOM considera também a possibilidade de conjugar esta faixa com os 

3,6 GHz, mas refere explicitamente que ―o acto de atribuição deverá prever a 

possibilidade de os interessados apresentarem propostas apenas para uma 

faixa de frequências individualmente‖. Também a REPRESA se manifesta 

favorável à conjugação dos 2,6 GHz com os 3,6 GHz, de forma a permitir duas 

camadas distintas, WiMAX móvel e WiMAX fixo, respectivamente.   

Uma outra entidade que pede confidencialidade na resposta defende igualmente 

a conjugação dos 2,6 GHz com a faixa dos 3,6 GHz, viabilizando a 

implementação da versão 802.16e do WiMAX (serviços fixos, móveis e 



Análise da consulta pública sobre 2500-2690 MHz 9 

nomádicos). Refere ainda que a conjugação da faixa com as atribuídas ao 

GSM/UMTS favorece os actuais operadores móveis.  

A INTEL não se opõe à agregação de espectro, referindo que tal não deve no 

entanto atrasar o processo de disponibilização do espectro nos 2,6 GHz. 

A VODAFONE, apesar de considerar a questão pertinente, entende ser 

prematura esta análise até à ―disponibilização da faixa de extensão dos 900 

MHz […] aos actuais detentores de espectro na faixa dos 900 MHz‖, o que 

considera ser indispensável ao processo refarming UMTS 900.  

O WIMAX FORUM não apoia uma ligação explícita entre a faixa dos 2,6 GHz e 

outras faixas de frequências, apesar de considerar importante a disponibilização 

de outras faixas. Nesse contexto, aflora os temas do leilão nos 3,6 GHz e da 

implementação da decisão da WRC-07 no tocante à ―faixa do dividendo digital‖ 

(790-862 MHz na Europa) para IMT. 

Outras manifestações não tão favoráveis à conjugação de faixas distintas advêm 

ainda da ZON e de outra entidade que solicitou confidencialidade. A ZON 

considera não ser necessário conjugar o espectro a disponibilizar na faixa dos 

2,6 GHz com outras faixas de frequências.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

A faixa dos 2,6 GHz pode conjugar-se com outras faixas de frequências, 

podendo esta conjugação ser determinante e decisiva em termos de 

desenvolvimento de um ―business case‖ sustentável para um operador, já 

implantado ou novo no mercado. De facto, constata-se que a faixa dos 2,6 GHz 

poderá constituir um suporte fundamental para o desenvolvimento de uma rede 

particularmente no desenho de soluções que têm em vista responder a 

requisitos de capacidade (p.ex., número e diversidade de serviços). Não 

obstante, outras faixas de frequências – nomeadamente as frequências mais 

baixas – poderão potenciar também redes vocacionadas para coberturas mais 

alargadas. 
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Muitas das respostas recebidas, embora discrepantes no que respeita ao modo 

de concretização desta conjugação de frequências, reforçam o entendimento 

desta Autoridade a este respeito, resultando que deva haver conjugação da faixa 

dos 2,6 GHz com a dos 3,4-3,8 GHz, do e-GSM, dos 900/1800/2100 MHz ou 

mesmo dos 790-862 MHz, não sendo no entanto claro que deva haver um 

vínculo entre as diferentes faixas, nem tão pouco como se deverá desenvolver o 

correspondente processo de selecção. Neste contexto, o ICP-ANACOM irá 

ponderar a possibilidade de disponibilizar a faixa dos 2,6 GHz em conjunto com 

o espectro disponível nos 1800 MHz, nos 2,1 GHz e eventualmente com o que 

remanescer do leilão a desenvolver nos 3,4-3,8 GHz, e avaliar as vantagens na 

definição de um modelo de selecção flexível que permita aos agentes de 

mercado identificarem o espectro que lhes interessa nas diferentes faixas, de 

acordo com as suas análises e modelos de negócio.  

No que diz respeito à faixa do e-GSM, o ICP-ANACOM irá avaliar proximamente 

a possibilidade de a incluir no processo de refarming dos 900 MHz, o que poderá 

condicionar a sua consideração no processo integrado atrás referido. 

3.3 Que tipo de serviços poderão ser desenvolvidos no âmbito da 
utilização de espectro desta faixa?  

Todas as entidades que enviaram contributos no âmbito da presente consulta 

responderam a esta questão, com excepção de MS. 

De um modo geral, é possível identificar dois grupos de respostas: (i) o das 

entidades ligadas à indústria (WIMAX FORUM, INTEL, REPRESA, NOKIA), que 

indicam serviços móveis de banda larga; e (ii) o dos prestadores de serviços de 

comunicações electrónicas (GRUPO PT, SONAECOM, VODAFONE e ZON), 

que referem um leque mais abrangente e diversificado de serviços, incluindo 

serviços fixos, nómadas e móveis, de dados, acesso à Internet, voz/ VoIP e 

vídeo, entre outros, o que, no limite, abarca todos os novos serviços que as 

frequências nesta faixa permitam prestar no futuro.  
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A ZON defende ainda que na Região Autónoma da Madeira deve ser garantida a 

manutenção da utilização desta faixa de frequências para suporte de parte da 

rede de distribuição de televisão, através da tecnologia MMDS, que, no seu 

entender, desempenha um papel extremamente importante na inclusão na 

sociedade de informação de zonas mais remotas e desfavorecidas desta Região 

Autónoma.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

As respostas a esta questão reflectem o actual posicionamento no mercado e a 

estratégia futura das várias entidades que responderam à presente consulta, 

considerando as oportunidades que poderão ser exploradas decorrentes da 

utilização da faixa em questão para a prestação de serviços de comunicações 

electrónicas, com ênfase para os serviços de banda larga móvel.  

Quanto à utilização de frequências pela ZON para suporte de parte da rede de 

distribuição de televisão (MMDS) na Região Autónoma da Madeira, remete-se 

para o entendimento do ICP-ANACOM relativamente à Questão 1.  

3.4 Quais as tecnologias disponíveis ou perspectivadas para a faixa? 

As respostas dadas a esta questão referem em geral ―tecnologias IMT‖, sendo 

dado destaque ao LTE (Long Term Evolution) e ao WiMAX.  

Algumas respostas são peremptórias na defesa do LTE. Neste contexto, a 

SONAECOM salienta a necessidade de assegurar a interoperabilidade com os 

actuais sistemas 2G/3G. A VODAFONE particulariza os modos FDD (Frequency 

Division Duplex) e TDD (Time Division Duplex) do LTE, complementando a 

resposta com as tecnologias HSPD e HSPA+, argumentando ser prematura a 

introdução de redes 4G. O GRUPO PT defende o UMTS e suas evoluções, com 

recurso a LTE, identificando no entanto o WiMAX (com base em OFDMA TDD 

WMAN, norma 802.16e), salientando que este foi recentemente incluído no 

conjunto de interfaces rádio do IMT (Recomendação ITU-R M.1457). Outra 

entidade que solicitou confidencialidade defende serviços de comunicações 

electrónicas em banda larga móvel, com base em HSPA, eHSPA e LTE. 
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Outras respostas são totalmente dirigidas para o WiMAX (p.ex., o WIMAX 

FORUM, a REPRESA e a INTEL) e apontam em geral para o WiMAX móvel 

(IEEE 802.16e, OFDMA TDD), havendo ainda entidades que mostraram uma 

perspectiva mais alargada. A ZON lista as tecnologias actualmente disponíveis 

ou perspectivadas que se inserem no conceito de banda larga móvel (HSPA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+), referindo também o WiMAX móvel e o LTE 

(tecnologia 4G móvel). A NOKIA refere adequarem-se aos 2,6 GHz as 

tecnologias IMT-2000, incluindo WCDMA/HSPA/LTE e WiMAX. 

Em síntese, a posição dos operadores do SMT e de parte da indústria tende a 

privilegiar o LTE. As restantes entidades, incluindo algumas entidades 

pertencentes à indústria, são em geral mais adeptas do WiMAX (em particular 

na sua vertente móvel). 

Entendimento do ICP-ANACOM 

É denominador comum nas respostas apresentadas a perspectiva das 

tecnologias adequadas aos 2,6 GHz (existentes ou perspectivadas) suportarem 

a prestação de serviços que caem no âmbito do IMT (ou IMT advanced), quer 

recorrendo a LTE quer a WiMAX (em particular, móvel). As tecnologias 

aventadas são, em suma, propiciadoras da banda larga móvel, não tendo sido 

feita qualquer referência a outras tecnologias ―não IMT‖. Pese embora o sentido 

geral das respostas na utilização de tecnologias IMT, o ICP-ANACOM, no 

espírito da Decisão 2008/477/CE, considera que é dispensável a limitação de 

tecnologias (IMT ou ―não-IMT‖) que servirão de suporte à utilização de 

frequências na faixa 2,6 GHz, asseguradas que estejam condições basilares 

como por exemplo evitar interferências em redes operando em frequências 

adjacentes. Este aspecto é também analisado no seio da questão seguinte 

relativa à neutralidade. 

3.5 Qual a sua opinião em relação à atribuição de direitos de utilização 
para a faixa 2500-2690 MHz numa base de neutralidade de serviços 
de comunicações electrónicas e de neutralidade tecnológica 
(incluindo o IMT)? 
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Das respostas a esta questão não se regista qualquer oposição a iniciativas que 

visem a concretização de princípios de neutralidade de serviços de 

comunicações electrónicas e de neutralidade tecnológica. Não obstante, foram 

expostas algumas preocupações, as quais se resumem de seguida. 

No tocante à neutralidade tecnológica, entende o GRUPO PT ser necessário 

acautelar os seguintes aspectos: garantir a não existência de interferências em 

canal adjacente, haver harmonização tecnológica através de normas europeias, 

incentivar uma utilização efectiva e eficiente do espectro, oferecer serviços 

diversificados e propiciar a interoperabilidade entre as várias soluções 

tecnológicas. Em relação à neutralidade de serviços, considera necessário 

proceder-se a uma análise caso a caso para garantir compatibilidade das 

diferentes operações dentro e fora da faixa. Note-se que a resposta do GRUPO 

PT parece ter sido centrada na vertente dos ―serviços de radiocomunicações‖ e 

não dos ―serviços de comunicações electrónicas‖. 

Em relação à neutralidade de serviços, a SONAECOM considera que ―se devem 

salvaguardar os direitos já adquiridos pelos operadores existentes no mercado‖, 

sem no entanto desenvolver a questão.  

A VODAFONE indica que ―o princípio da neutralidade tecnológica e de serviços 

deverá ocorrer respeitando a segmentação proposta pela CEPT‖, não 

esclarecendo no entanto a relação desta afirmação com a questão colocada. 

Acrescenta ainda a VODAFONE que a atribuição de direitos de utilização do 

espectro sob consulta deverá ter em consideração, e ser equiparada, à 

totalidade das regras e condições que se aplicaram aos actuais operadores 

habilitados a actuar no mesmo mercado. 

Salienta-se também a posição de outra entidade que solicitou confidencialidade, 

que entende que a neutralidade tecnológica deve contemplar as tecnologias ITU 

IMT, com base na canalização harmonizada internacionalmente (e.g., contida na 

ECC/DEC/(05)05 e também na Recomendação ITU-R M.1036-3). 

Adicionalmente, e na perspectiva dos serviços, esta entidade refere que a faixa 

é adequada para banda larga móvel, salientando ainda as desvantagens duma 
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utilização flexível do espectro, nomeadamente o risco de utilização ineficiente do 

espectro e complexidade na coordenação transfronteiriça.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

As posições defendidas demonstram em geral apoio ao princípio da neutralidade 

tecnológica e de serviços de comunicações electrónicas, sendo que, em relação 

ao primeiro conceito, é referido que devem ser tidos em conta aspectos 

relacionados com uma utilização criteriosa do espectro radioeléctrico. Assim as 

posições manifestadas não se opõem à posição inicial do ICP-ANACOM de 

avançar com a neutralidade tecnológica, desde que condicionada à 

implementação de um conjunto mínimo de parâmetros técnicos (como por 

exemplo uma Block Edge Mask (BEM) – ver também entendimento do ICP-

ANACOM na questão anterior (questão 5).  

Sobre o comentário da SONAECOM relativo à neutralidade de serviços, importa 

realçar que a posição expressa não foi suficientemente desenvolvida, o que 

impede uma posição do ICP-ANACOM, embora se possa clarificar que os 

direitos e as obrigações dos operadores móveis estão definidos nos termos das 

licenças de que são detentores.  

Ainda no que respeita à neutralidade de serviços, as respostas das restantes 

entidades são consonantes, no sentido da sua aceitação, embora de forma 

menos explícitas, havendo uma demonstração generalizada no sentido de haver 

interesse em desenvolver a banda larga móvel nos 2,6 GHz, como referido na 

questão referida no ponto 3.3.   

3.6 Concorda com a atribuição de Direitos de Utilização de âmbito 
nacional para a faixa dos 2,6 GHz? 

Das entidades que enviaram contributos no âmbito da presente consulta, apenas 

duas (NOKIA e MS) não se pronunciaram sobre esta questão. 

Três entidades (GRUPO PT, SONAECOM e VODAFONE) concordam com a 

atribuição de direitos de utilização de âmbito nacional para a faixa dos 2,6 GHz, 

salientando nomeadamente que as licenças nacionais em faixas harmonizadas a 
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nível europeu potenciam a disponibilização de roaming e de serviços pan-

europeus, permitem economias de escala e a disponibilização de terminais e 

serviços com menor custo, bem como a facilitação do planeamento e 

optimização dos sistemas a utilizar, dado que o número de fronteiras envolvidas 

é menor. Uma entidade que solicitou confidencialidade refere ainda considerar 

importante a não introdução de limitações regionais desnecessárias que podem 

ter um efeito adverso nos serviços e limitar o valor do espectro para os 

consumidores e para a indústria. Acrescenta que os direitos de utilização 

fragmentados geograficamente poderão ―cancelar‖ o benefício que os 

utilizadores finais poderão retirar deste espectro, com a disponibilização de 

serviços de banda larga acessíveis em todo o país e agravar o fosso digital que 

possa existir em áreas pouco cobertas. 

O WIMAX FORUM, apesar de não ter uma posição firme sobre esta questão, 

também prefere as redes nacionais devido às economias de escala. Salienta, no 

entanto, que a densidade populacional e a distribuição do rendimento variam 

muito ao longo do território português, pelo que operadores que actuem a nível 

nacional podem ser confrontados com zonas pouco rentáveis, entendendo que 

este aspecto deverá ser tido em consideração na fixação de obrigações de 

cobertura e dos montantes a pagar no âmbito da atribuição dos direitos de 

utilização do espectro. 

A INTEL, que também manifesta preferência por licenças nacionais, ou licenças 

para grandes regiões que possam ser facilmente agregadas, considera que 

deverão ser permitidos acordos de colaboração entre operadores para 

possibilitar um melhor plano de negócios e uma cobertura mais alargada. 

Entende ainda que a coordenação entre operadores deve ser encorajada e que 

as parcerias com o Governo poderão ser úteis. 

A REPRESA refere que remete a sua resposta para aquilo que está a ser feito 

actualmente a nível internacional e que considera que pode ser aplicado aos 

Países da Comunidade Europeia, Portugal inclusive, sem no entanto especificar.  
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A ZON considera que a atribuição regional dos direitos de utilização desta faixa 

de frequências pode ter algumas vantagens, nomeadamente, contribuir, em 

teoria, para a redução da dimensão das zonas ―info-excluídas‖ ao possibilitar 

que um operador (ou operadores) de comunicações electrónicas alargue a 

cobertura geográfica de serviços a essas regiões, através de tecnologias mais 

eficientes, ou que surjam nessas mesmas regiões operadores focados num 

negócio de dimensão regional. Neste âmbito, salienta a especial relevância para 

a ZON Madeira da utilização desta faixa de frequências com base no sistema 

Ponto-Multiponto MMDS, em determinadas áreas geográficas da Região 

Autónoma da Madeira, reafirmando o seu entendimento, no que respeita a esta 

matéria, de que este caso particular deveria ser devidamente salvaguardado na 

atribuição de direitos de utilização da faixa de frequências dos 2,6 GHz, 

mantendo-se os direitos atribuídos à ZON Madeira nesta faixa. 

Sem prejuízo da resposta dada à presente questão, e face ao disposto no RR, 

na Decisão da Comissão 2008/477/CE, de 13 de Junho de 2008, no texto da 

presente consulta e no QNAF em vigor, o GRUPO PT considera ainda 

necessário que o ICP-ANACOM esclareça se, a nível nacional, a faixa de 

frequências 2500-2690 MHz: (i) pode efectivamente ser utilizada, em igualdade 

de circunstâncias, por sistemas terrestres capazes de fornecer SCE (Serviços de 

Comunicações Electrónicas), sejam eles fixos, móveis ou nómadas; ou se (ii) 

pelo contrário, os sistemas para comunicações móveis terrestres beneficiarão, a 

nível nacional, de condições especiais face a outros sistemas de comunicações 

electrónicas ou se (iii) a faixa será, a nível nacional, atribuída exclusivamente a 

sistemas de comunicações móveis.  

Outra entidade que solicitou confidencialidade entende que, face à actual 

saturação do mercado de serviços móveis e à existência de várias tecnologias e 

ofertas concorrentes para serviços de banda larga, não será adequado atribuir 

licenças de âmbito nacional. Considera fazer mais sentido utilizar as tecnologias 

disponíveis nesta faixa para endereçar segmentos de mercado e geografias 

específicas, onde a rentabilidade seja adequada para a obtenção de break-even 

num período de tempo curto. Não vê, pois, a abertura desta faixa como uma 
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forma de disponibilizar novas ofertas massificadas de serviços. No entanto, do 

ponto de vista de estratégia, essa entidade considera poder fazer sentido 

oferecer uma cobertura nacional, por exemplo para assegurar uma experiência 

de cliente homogénea em todo o território, mesmo que se destine a um 

endereçamento de segmentos de mercado limitados no caso de ofertas de 

serviços nómadas e móveis. Assim, pensa que deverá ser permitido a um 

operador candidatar-se a uma licença nacional com frequências em todo o 

território em vez de apenas a licenças regionais. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Das respostas apresentadas extrai-se que existe uma tendência para privilegiar 

a atribuição de direitos de utilização de âmbito nacional para a faixa em questão, 

o que vai ao encontro da posição apresentada pelo ICP-ANACOM no âmbito da 

presente consulta pública.      

A matéria subjacente aos esclarecimentos pretendidos pela PTC, não estando 

directamente ligada à presente questão, é analisada no âmbito da Questão 5, 

onde se enquadra, estando a questão relativa à utilização do MMDS pela ZON 

na Região Autónoma da Madeira tratada na resposta à questão 1. 

3.7 Considera que devem ser impostas obrigações de cobertura (área 
e/ou população)? Em caso afirmativo, com que faseamento? 

Foram obtidas respostas de sete entidades tendo o GRUPO PT defendido a 

existência de obrigações mínimas de cobertura. A SONAECOM e a REPRESA 

também concordaram com a sua existência mas apenas em determinadas 

circunstâncias. As restantes entidades – ZON, VODAFONE, INTEL e outra que 

solicitou confidencialidade – manifestaram-se claramente contrárias à imposição 

de obrigações. A posição de todas as respondentes encontra-se sumarizada de 

seguida. 

A ZON considera que não devem existir obrigações de cobertura, referindo que, 

dada a maturidade do mercado, a existência de obrigações de cobertura pode 

ser desproporcionada e constituir por isso uma barreira à entrada de novos 
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operadores. Adicionalmente, defende que o ICP-ANACOM deveria estabelecer 

as condições que permitissem o recurso ao roaming nacional para a promoção 

da utilização dos serviços e para fomentar a partilha de recursos para a 

prestação de serviços equivalentes aos actualmente prestados sobre redes 

móveis. 

A VODAFONE também se mostra contrária à imposição de obrigações de 

cobertura pois, na sua opinião, a oferta de uma melhor cobertura resulta das 

necessidades do mercado, podendo a imposição de obrigações forçar os 

operadores a realizarem investimentos ineficientes. Refere ainda a dificuldade 

em conseguir as autorizações para a construção de novas estações como 

justificativo para eventuais dificuldades de cobertura, mas salienta também que 

a contínua evolução tecnológica poderá suprir a necessidade de instalar novos 

equipamentos e daí eventuais obrigações resultarem injustificadas e 

desactualizadas. Por último, salienta que no caso de se imporem obrigações, 

estas deverão ser determinadas em coerência com as exigências já impostas 

aos actuais operadores e em função do serviço prestado e não da atribuição de 

direitos de utilização de frequências.  

A INTEL e outra entidade que solicitou confidencialidade também não 

consideram necessárias obrigações de cobertura, entendendo que a sua 

imposição poderá ser antes um factor dissuasor para eventuais investidores. 

O GRUPO PT, entendendo que a consulta pressupõe já a orientação do ICP-

ANACOM para favorecer aplicações móveis com atribuição de direitos por leilão, 

defende a fixação de obrigações mínimas de cobertura, independentemente do 

tipo de utilização, mas também que seja dada alguma flexibilidade ao seu 

cumprimento, devendo eventuais alterações ser sancionadas e devidamente 

publicitadas pelo ICP-ANACOM. 

Para a SONAECOM, se o operador a quem forem atribuídas frequências nesta 

banda já tiver obrigações ao nível do GSM e UMTS, não devem ser impostas 

obrigações adicionais. No caso de a atribuição ser feita a operadores que não 

estejam sujeitos a obrigações de cobertura, então estas devem ser impostas de 
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tal forma que assegurem a plena igualdade de condições de concorrência entre 

todos os operadores que actuam no mercado, independentemente do momento 

em que iniciaram a oferta de serviços móveis. 

A REPRESA entende que, caso os serviços a explorar nesta faixa de 

frequências sejam os móveis, então a área de cobertura e de população a 

alcançar com tais serviços deve ser garantida por ―operadores designados por 

Tier1 e Tier 2‖. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

As posições defendidas mostram alguma disparidade no que respeita à 

imposição de obrigações de cobertura. No entanto, o ICP-ANACOM entende 

que a adopção de mínimos de cobertura tem que ser equacionada tendo em 

consideração as especificidades do mercado e das abordagens à atribuição de 

espectro radioeléctrico, como salientado na secção 3.4 do documento da 

Consulta Pública.  

Em consonância com alguns dos comentários proferidos, o ICP-ANACOM 

considera válidos os argumentos de que o cumprimento de obrigações de 

cobertura, quando a exploração da rede se sustenta apenas na faixa dos 2,6 

GHz, pode revelar-se desnecessária, face às coberturas já disponíveis, 

reconduzindo-se, no limite, a condições que apenas dificultem a entrada no 

mercado. Neste contexto, não são também acolhidas posições que façam 

depender as obrigações de cobertura da replicação de condições decorrentes de 

outras atribuições de espectro radioeléctrico, que se poderiam revelar 

precisamente como um inibidor à aplicação de princípios de concorrência.   

Tal posição não afasta no entanto a necessidade de assegurar utilizações 

efectivas das frequências, nos termos definidos pela Lei. 

Reconhecendo por outro lado que as questões de cobertura são melhor 

endereçadas através do acesso a frequências mais baixas (nomeadamente na 

faixa dos 900 MHz), o ICP-ANACOM não prevê a imposição de obrigações 

nesta matéria. 
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3.8 Que outras condições considera necessário estabelecer no âmbito 
da atribuição dos direitos de utilização para a faixa dos 2,6 GHz? 

Do universo dos respondentes a esta questão apenas a VODAFONE defende a 

não definição de outras condições no âmbito da atribuição dos direitos de 

utilização para além de dever ser garantida a igualdade no acesso a cada 

mercado aos particulares.   

A SONAECOM defende a aplicação do princípio da neutralidade tecnológica, 

com a manutenção da obrigação de não criação de interferências prejudiciais, 

aspecto que também é salientado por MS, e a garantia de interoperabilidade 

com sistemas que suportam actualmente a oferta de serviços móveis. Considera 

redundante a imposição de obrigações de qualidade, já que normalmente estas 

são definidas em função do serviço prestado. Sustenta que deverão ser 

considerados critérios relativos ao conhecimento e capacidades técnicas, bem 

como à viabilidade e sustentabilidade financeira do projecto. Em resumo, a 

definição das condições deverá considerar a necessidade de assegurar um 

quadro de concorrência sã e efectiva. 

O GRUPO PT considera que a definição das obrigações deve garantir: o 

respeito pelas disposições fixadas na LCE e no Decreto-Lei nº 151-A/2000, de 

20 de Julho, o cumprimento das disposições técnicas do Relatório 19 da CEPT, 

que a adopção dos princípios de neutralidade tecnológica e de serviços não 

prejudica o cumprimento de disposições relativas à harmonização, que se 

determinem prazos para o inicio das operações cujo incumprimento leve à perda 

do direito de utilização. 

Outra entidade que solicitou confidencialidade entende que poderão ser 

necessárias restrições ao tipo de operadores que poderão concorrer a estas 

frequências e a conjugação da atribuição de direitos de frequências nos 2,6 GHz 

e nos 3,5 GHz. Adicionalmente, propõe que sejam atribuídos incentivos aos 

operadores que se disponham a cobrir zonas rurais, através de, nomeadamente, 

benefícios fiscais, redução nas taxas pelos direitos de utilização das frequências 

e de construção de infra-estruturas, subsidiação de terminais. 
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Na opinião da ZON importa assegurar a obrigação de promoção da partilha de 

infra-estrutura, preocupação também referida pela INTEL, e que os direitos de 

utilização na faixa dos 2,6 GHz não sejam atribuídos aos operadores com 

posição dominante na banda larga nem aos detentores de frequências para a 

disponibilização do Serviço Móvel Terrestre.  

O WIMAX FORUM refere defender as condições definidas na Decisão da CE 

2008/477/EC. 

Por último, uma outra entidade que solicitou confidencialidade defende que o 

equipamento em uso esteja conforme regulamentação sobre antipoluição e 

conservação de energia. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM regista os comentários proferidos, sendo que alguns aspectos 

mencionados, como por exemplo a protecção contra interferências, o 

cumprimento das condições técnicas do Relatório 19 da CEPT e o modo de 

acesso à faixa em questão, são objecto de análise ao longo deste relatório. 

Sublinha-se no entanto o aspecto da promoção da partilha de infra-estruturas, 

no qual o ICP-ANACOM reconhece aspectos bastante positivos, e que poderá 

ser equacionado aquando da determinação do processo de selecção. Sobre a 

introdução de eventuais restrições à atribuição de espectro radioeléctrico, tendo 

em consideração o facto de já terem espectro radioeléctrico atribuído ou de 

poderem exercer poder de mercado significativo, o ICP-ANACOM regista as 

preocupações manifestadas, sublinhando no entanto que estas devem ser 

balanceadas com a quantidade de espectro radioeléctrico disponível na faixa 

(que em principio poderá permitir várias coberturas nacionais), bem como com o 

desincentivo, presente no actual sistema de tarifação de espectro radioeléctrico, 

ao açambarcamento deste recurso, com vista à obstrução da entrada no 

mercado de novos operadores. 

3.9 Concorda que a partição de espectro FDD/TDD tenha como base a 
Decisão CEPT ECC/DEC/(05)05? Em caso afirmativo, das duas 
alternativas apresentadas nas Figuras 1 e 2, qual a utilização de 
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espectro que considera mais adequada para os 50 MHz centrais da 
faixa dos 2,6 GHz? Justifique. 

Na sua grande maioria, os respondentes manifestam-se no sentido de que a 

partição do espectro entre FDD e TDD deve estar alinhada com a Decisão CEPT 

ECC/DEC/(05)05. Por forma a sustentar esta posição são indicados vários 

argumentos tais como o facto de tal Decisão: servir de meio de harmonização 

oferecendo maiores garantias no que toca à minimização de interferências; 

facilitar uma uniformização global ao nível de equipamentos de rede e terminais 

de utilizador; de se constituir como a melhor opção com base nas tecnologias 

disponíveis e pelo facto de ser a única solução harmonizada a nível europeu 

sobre a partição do espectro na faixa dos 2,6 GHz. No âmbito das alternativas 

possíveis desta Decisão CEPT, é notório um apoio largamente maioritário à 

Alternativa 1 por razões que se prendem, por exemplo, com o maior grau de 

flexibilidade (dado que incorpora a possibilidade de FDD ou de TDD) e com o 

facto de permitir uma utilização mais flexível na gestão da capacidade de upload 

e da capacidade de download.  

De relevar contudo que o WIMAX FORUM, de modo divergente em relação aos 

respondentes referidos supra, indica não concordar com a identificação, a priori, 

de qualquer decisão em termos de canalização, a qual deveria antes ser 

considerada no processo de atribuição do espectro. Na mesma linha, a INTEL, 

indica que a quantidade de espectro TDD e FDD deve ser determinada através 

de um mecanismo de atribuição baseado no mercado. Nota também que o 

espectro identificado para TDD (na Alternativa 1) é de 50 MHz, o que é limitativo 

em termos do número de operadores que empreguem esse modo duplex. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Das respostas recebidas é inequívoco um apoio generalizado à adopção da 

canalização incluída na Decisão CEPT ECC/DEC/(05)05 - corroborando a 

posição que o ICP-ANACOM manifestou no documento da consulta pública - 

tendo sido apontado que essa Decisão potencia uma utilização mais eficiente do 

espectro. Adicionalmente, é claramente expresso um apoio massivo à 



Análise da consulta pública sobre 2500-2690 MHz 23 

Alternativa 1 daquela Decisão CEPT por razões que o ICP-ANACOM entende e 

aceita. Deste modo a Alternativa 1 parece mais adequada à definição das 

condições técnicas de utilização do espectro.   

Relativamente aos comentários discordantes em relação ao referido no 

parágrafo anterior, é de toda importância salientar que, tal como indicado no 

Documento de Consulta, o ICP-ANACOM considerou ser conveniente definir, à 

partida, uma partição clara FDD vs TDD, sem prejuízo de no futuro se 

possibilitar outro tipo de arranjos em termos de modos FDD ou TDD, 

salvaguardada que esteja uma utilização de espectro que minimize o nível de 

interferências (nomeadamente de blocos adjacentes). É assim claro, sem 

prejuízo da adopção da Alternativa 1 da Decisão CEPT ECC/DEC/(05)05, que 

não está excluída liminarmente a hipótese de no futuro, ser permitida a alteração 

dos modos duplex, desde que seja acautelada a minimização de interferência 

entre operadores. Por outro lado, como também se enfatizou, de acordo com os 

estudos elaborados no seio da CEPT, reflectidos no Relatório 19 da CEPT, 

concluiu-se que a Block Edge Mask pode ser aplicada em diferentes 

circunstâncias, sendo que está optimizada para uma canalização baseada na 

Decisão CEPT ECC/DEC/(05)05. 

3.10 Qual a sua opinião em relação à implementação da limitação da 
potência máxima intra-bloco para as Estações de Base a 25 dBm/5 
MHz (incluído na “BEM de parâmetros mais restritivos”) no espectro 
adjacente entre sistemas FDD /TDD e entre sistemas TDD não 
sincronizados?  

Das respostas recebidas não existe uma tendência clara que permita garantir 

que a utilização dos blocos adjacentes entre sistemas FDD/TDD e entre 

sistemas TDD não sincronizados, possa ser implementada recorrendo à 

limitação de potência das estações de base. De facto, vários respondentes 

indiciam uma insegurança relativa quanto à perspectiva de tal limitação de 

potência poder garantir a ausência de interferências, induzindo-se por isso que a 

inclusão de blocos de guarda será mais aconselhada do que a utilização do 

referido espectro, ainda que com a limitação de potência. Nesse contexto, outra 
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entidade que solicitou confidencialidade salienta que a questão de possíveis 

interferências foi tratada marginalmente (e não exaustivamente) pela CEPT e 

pela CE, suscitando-se a dúvida da eficácia da limitação de potência. Igualmente 

a SONAECOM destaca que se deverão salvaguardar, a priori, possíveis 

interferências que possam surgir, não colocando no entanto de parte a hipótese 

de, no futuro, com a evolução tecnológica e a experiência de terreno, se poder 

vir a concluir que não são necessárias as bandas de guarda. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM entende, no que toca a coexistência FDD/TDD e entre 

sistemas TDD não sincronizados, que as razões defendidas por alguns 

respondentes com vista a se optar por uma aproximação mais cautelosa são de 

considerar. Na realidade, a experiência com este tipo de situação é ainda muito 

reduzida pelo que parece ser adequada a implementação de faixas de guarda 

entre sistemas FDD/TDD e entre sistemas TDD não sincronizados, ao invés da 

consignação dessas frequências mesmo que com a limitação de potência. 

3.11 Qual a sua opinião em relação à possibilidade de se poder 
incrementar a potência máxima intra-bloco das Estações de Base, de 
61 dBm/5 MHz para 68 dBm/5 MHz, de acordo com as condições 
descritas em [5]? 

Os comentários a propósito desta questão acolhem de forma positiva a 

possibilidade de se aumentar a potência máxima intra-bloco das Estações de 

Base, de 61 dBm/5 MHz para 68 dBm/5 MHz. É salientado em diversas 

respostas (p.ex. GRUPO PT, VODAFONE, WIMAX FORUM) que este aumento 

deverá ter em conta as condições descritas no Relatório 19 da CEPT.  

Destaca-se ainda na resposta do GRUPO PT o facto desta entidade considerar 

necessária a realização de uma ―notificação‖ ao ICP-ANACOM nestes casos. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

A possibilidade de definir o limite de potência intra-bloco das Estações de Base 

em 68 dBm/5 MHz (ao invés de 61 dBm/5 MHz) está devidamente descrita no 

Relatório 19 da CEPT, sendo de destacar que tem cabimento em situações 
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específicas de exploração da rede, tais como em zonas de baixa densidade 

populacional. Releve-se ainda, de acordo com aquele Relatório (e com a 

Decisão 2008/477/CE), que tal é admissível desde que isso não aumente 

significativamente o risco de bloqueamento ou de ―dessensibilização‖ da estação 

terminal. Assim, poderá estar em causa a perturbação de um equipamento 

terminal, o qual pode estar associado a qualquer uma das redes em exploração 

nesta faixa. Significa isto que tanto a rede do operador que utiliza a potência de 

68 dBm/5 MHz como as redes na sua vizinhança podem, ainda que com uma 

probabilidade reduzida, ser afectadas por tal perturbação. Parece por isso 

pertinente o comentário do Grupo PT, acautelando que deverá haver algum tipo 

de controlo no aumento de potência, não antevendo no entanto o ICP-ANACOM, 

a verificação de quaisquer condições ou pressupostos para além daqueles 

indicados no Relatório 19 da CEPT.  

Deste modo, entende o ICP-ANACOM que o limite máximo de potência intra-

bloco das Estações de Base deverá ser fixado em 61 dBm/5 MHz, sem prejuízo 

de ser permitido, quando necessário e justificado (em moldes que serão 

definidos aquando do licenciamento radioeléctrico), o referido aumento da 

potência até 68 dBm/5 MHz. 

3.12 Qual a sua opinião sobre a implementação de BEMs para Estações 
de Base de acordo com as condições mencionadas no Anexo da 
Decisão 2008/477/CE? 

No que diz respeito à implementação de BEMs para Estações de Base de 

acordo com as condições mencionadas no anexo da Decisão 2008/477/CE, 

existe um consenso generalizado nas respostas dos operadores e dos 

fabricantes que responderam à questão (GRUPO PT, SONAECOM, 

VODAFONE; WIMAX FORUM, e a INTEL), a favor da sua aplicação.  

A este propósito destaca-se a posição da VODAFONE salientando que a 

implementação de BEMs para Estações de Base constitui uma boa base para o 

funcionamento conjunto de comunicações móveis na faixa 2,6 GHz enquanto o 

GRUPO PT realça que a implementação deverá ser cautelosa de modo a 
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garantir a redução dos riscos de interferências, sendo recomendável a análise 

dos requisitos relevantes do Anexo IV do Relatório 19 da CEPT.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

Das respostas apresentadas o ICP-ANACOM extrai que existe consenso na 

aplicação da BEM para Estações de Base de acordo com as condições 

mencionadas no anexo da Decisão 2008/477/CE, salientando a importância da 

análise dos requisitos relevantes mencionados no Anexo IV do Relatório 19 da 

CEPT e que os mesmos irão ser tidos em conta no processo de atribuição de 

frequências na faixa dos 2,6 GHz. 

3.13 Qual a sua opinião sobre a implementação de BEMs de parâmetros 
menos restritivos para Estações de Base de acordo com as 
condições mencionadas no Anexo da decisão 2008/477/CE 
(“relaxed” BEM)? 

A SONAECOM não é favorável a este tipo de implementação pelo facto de 

―implicar soluções restritivas‖, considerando que serão tendencialmente 

conflituosas na relação entre operadores, acrescenta que a implementação da 

―relaxed‖ BEM pode requerer a imposição de restrições na colocação de 

antenas. O GRUPO PT indica que nada tem a opor quanto à eventual 

implementação das chamadas ―relaxed‖ BEM no entanto considera que a 

implementação do princípio pode ser morosa e complexa, nomeadamente nas 

zonas de fronteira, para a qual sugere o estabelecimento de procedimentos 

expeditos de avaliação. A VODAFONE considera que a implementação da BEM 

de acordo com o anexo da Decisão 2008/477/CE constitui uma boa base para o 

funcionamento conjunto de sistemas de comunicações móveis na faixa. No 

âmbito dos fabricantes salientam-se as respostas do WIMAX FORUM e da 

INTEL que apoiam os resultados dos estudos desenvolvidos no seio da CEPT e 

reflectidos na Decisão da CE.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

Da análise das respostas recebidas resulta alguma disparidade na posição dos 

operadores de SMT no que diz respeito à implementação da BEM de 
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parâmetros menos restritivos (―relaxed‖ BEM). No entanto, observa-se um 

consenso na sua implementação por parte das entidades pertencentes ao sector 

da indústria que responderam ao ponto.  

Assim, dado, por um lado, que a matéria em causa não obtém um total 

consenso e, por outro, que a utilização da máscara menos exigente em termos 

de emissões fora-de-banda está associada a uma aplicação criteriosa em 

determinadas situações (conforme Relatório 19 da CEPT), o ICP-ANACOM irá 

estabelecer o modo como será implementada tal possibilidade aquando do 

licenciamento radioeléctrico. No essencial, tal visará manter o controlo da 

utilização deste tipo de máscaras.  

3.14 Qual a sua opinião no que respeita à possibilidade de negociação 
dos parâmetros técnicos entre operadores, desde que os acordos 
alcançados não prejudiquem outras utilizações / serviços? 

Na generalidade, as respostas recebidas apontam para que a colaboração entre 

operadores, mediante a realização de acordos bilaterais e/ou multilaterais, será 

essencial para a resolução de interferências e maximização do uso eficiente do 

espectro. Tal é justificado, segundo a VODAFONE, na medida em que os 

operadores, tendo uma real experiência da gestão das suas redes, são 

sensíveis à importância de obtenção de um acordo neste âmbito. 

No entanto relevam-se as questões levantadas pelo GRUPO PT, no tocante às 

garantias e eficácia de tais acordos, bem como a necessidade de se 

aplicarem/definirem disposições/metodologias preventivas. 

Por seu lado, a SONAECOM mostra algum cepticismo na medida em que 

considera que deveriam ser definidos parâmetros abrangentes que tornassem 

desnecessárias as negociações, exemplificando com casos onde operadores 

escolham produtos incompatíveis com as demais operações no mercado, ou em 

casos extremos, com o facto de negociações entre operadores serem orientadas 

por motivos que vão para além da maximização da eficiência de utilização do 

espectro, designadamente, assentes em motivações associadas à limitação de 

concorrência. 
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Entendimento do ICP-ANACOM 

Tal como referido no documento da Consulta Pública, a Decisão 2008/477/CE, 

possibilita a aplicação de parâmetros técnicos menos restritivos, desde que seja 

de comum acordo entre operadores de redes vizinhas e sem prejuízo dos limites 

estabelecidos nas normas aplicáveis aos equipamentos. Assim, o ICP-ANACOM 

defende a aplicação de parâmetros técnicos abrangentes, os quais deverão ser 

cumpridos em qualquer circunstância. 

Analisadas as respostas apresentadas e tendo em conta a Decisão 

2008/477/CE, o ICP-ANACOM entende que a definição de parâmetros técnicos 

abrangentes, conforme atrás referido, não deve impedir a celebração voluntária 

de acordos entre os operadores, permitindo deste modo que se tenham em 

conta situações particulares de cada operador (p.ex. associadas à localização 

das estações de base ou às potências que estas irão utilizar) e, 

consequentemente, potenciando por isso, uma maior flexibilização do uso do 

espectro.  

3.15 Qual o seu parecer no que respeita a intervenção do ICP-ANACOM 
na gestão de interferência entre redes vizinhas quando satisfeitas as 
condições técnicas da BEM? 

Na generalidade, as entidades defendem um papel interventivo do ICP-

ANACOM, como regulador sectorial, para a resolução de eventuais conflitos. 

O GRUPO PT considera que uma alteração ao regime de gestão de espectro 

deverá ser faseada, acompanhada pelo ICP-ANACOM e envolver os operadores 

(que considera não estarem para isso preparados nem equipados). 

Por seu lado, a SONAECOM considera que o procedimento de resolução de 

interferências deverá ser o mesmo que actualmente se pratica, ou seja a cargo 

dos operadores envolvidos. No entanto considera que nos casos onde não seja 

possível impedir interferências, mesmo usando equipamentos cujas 

especificações técnicas foram elaboradas para evitar que tais cenários ocorram, 

―deverá o ICP-ANACOM conceder bandas de guarda‖.  
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Por fim, a INTEL considera que o enquadramento proposto permitirá aos 

operadores acordos alternativos, sendo possível na maioria dos casos 

coordenarem os seus planeamentos de espectro e/ou utilizarem outras técnicas 

de mitigação, para que os blocos restritos possam ser utilizados sem restrições. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM considera apropriado o princípio de que, quando estiverem 

satisfeitas as condições técnicas estabelecidas, a gestão de interferência entre 

redes vizinhas operando na faixa em questão deverá, primordialmente, ficar sob 

responsabilidade dos operadores envolvidos. 

Antevê-se que determinadas situações possam ser resolvidas com recurso a 

técnicas de mitigação relacionadas, por exemplo, com o local de instalação das 

estações de base, orientação e altura das antenas ou limitação das potências 

radiadas, sem ter que recorrer a uma atribuição de faixas de guarda adicionais  

como propõe a SONAECOM. Neste contexto, note-se o entendimento favorável 

do ICP-ANACOM no que diz respeito à implementação de faixas de guarda 

entre redes vizinhas TDD não sincronizadas e entre redes FDD/TDD (questão 

10). 

O ICP-ANACOM não deixará de estar atento a esta questão e exercerá as 

competências que no enquadramento legal em vigor lhe estão atribuídas, 

podendo nomeadamente intervir, se tal lhe for solicitado, nos termos previstos 

pelo artigo 10º da LCE.   

3.16 Qual deverá ser o espectro mínimo por operador para viabilizar a 
operação nas sub-faixas 2500-2570 MHz e 2620-2690 MHz (FDD), 
tendo em conta os serviços/mercado planeado? Fundamente. 

Neste ponto as respostas dos operadores SMT apontam para um mínimo de 2 x 

20 MHz - em blocos agregados de 5 MHz. Salienta-se a resposta da 

VODAFONE que considera que dum ponto de vista tecnológico para operação 

no modo FDD o espectro mínimo necessário será de 2 x 10 MHz, sendo que 

para obter o total benefício da tecnologia LTE, o espectro necessário terá de ser 

2 x 20 MHz.  
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Em linhas gerais a indústria (REPRESA, NOKIA, e uma entidade que pediu 

confidencialidade) responde que o espectro mínimo deverá ser de 2 x 20 MHz 

para FDD, realçando em alguns casos que esse espectro mínimo deverá ser 

constituído por agregação de blocos de 5 MHz. Salienta-se igualmente a 

preocupação do WIMAX FORUM que receia que a quantidade de espectro FDD 

a atribuir na faixa já possa estar predefinida.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

Pode concluir-se que as respostas são consensuais sendo que a grande 

maioria, tanto da indústria como dos operadores de SMT, indica 2 x 20 MHz 

como o espectro mínimo ou óptimo para viabilizar uma operação FDD. Estes 

valores serão assim devidamente considerados no âmbito de atribuição de 

direitos na faixa dos 2,6 GHz, sendo que o espectro a consignar a cada 

operador está directamente relacionado com o processo de selecção que irá ser 

adoptado (ver também questão 19). 

3.17 Qual deverá ser o espectro mínimo por operador, tendo em conta os 
serviços/mercado, para viabilizar a operação na sub-faixa 2570-2620 
MHz para cada uma das alternativas possíveis, TDD e FDD externo? 

Em relação a este ponto, a grande maioria das respostas não contempla a 

alternativa 2 - FDD externo.  

No que diz respeito aos operadores SMT, as respostas são díspares. O GRUPO 

PT considera apropriada uma atribuição mínima de 20 MHz (4 blocos de 1 x 5 

MHz), tendo em consideração a prestação de serviços de banda larga e uma 

utilização eficiente da sub-faixa, tanto para TDD como para FDD externo. Por 

outro lado, a VODAFONE salienta que a definição dos limites máximos e 

mínimos para atribuição de espectro deverá resultar da manifestação de 

intenções do mercado e dos diversos operadores que o compõem. Por último, a 

SONAECOM considera prematura a atribuição desta sub-faixa, devido ao estado 

embrionário de desenvolvimento da solução TDD por parte dos fabricantes, 

dando como exemplo o que se tem passado com a tecnologia TDD no UMTS. A 
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ZON considera que para TDD, o espectro mínimo deverá ser 30 MHz, 

possibilitando a construção de células com 3 sectores de 10 MHz cada.  

As respostas da indústria também são díspares, sendo que a INTEL e o WIMAX 

FORUM indicam 30 MHz como espectro mínimo utilizável para TDD em zonas 

urbanas, a NOKIA considera apropriada a consignação de 50 MHz a um único 

operador enquanto a REPRESA assinala 20 MHz para TDD. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

O ICP-ANACOM identifica uma grande divergência nas respostas apresentadas. 

No entanto, salienta-se que todos os respondentes, com excepção do GRUPO 

PT, respondeu unicamente para o caso de operação TDD (Alternativa 1 da 

Decisão ECC/DEC(5)05). As respostas variam entre os 20 MHz, 30 MHz e 50 

MHz, de espectro mínimo por operador para viabilizar uma operação TDD na 

faixa, salientando-se a resposta da VODAFONE que considera que esta 

defjnição deverá resultar da manifestação de intenções do mercado e 

operadores.    

Tendo em conta as respostas relativas ao espectro mínimo para operações FDD 

e TDD, assim como a Alternativa 1 de canalização da Decisão ECC/DEC/(05)05, 

questão 9, o ICP-ANACOM entende que poderá ser possível viabilizar 1 ou 2 

redes TDD no espectro em causa nesta questão (2570-2620 MHz). No entanto, 

o modelo de selecção poderá ter em conta o espectro mínimo para viabilizar 

operações e ser suficientemente flexível para deixar decidir ao mercado o 

número de intervenientes. Assim, considerando o espectro da faixa 2,6 GHz na 

sua globalidade (2500-2690 MHz) poderia ser possível equacionar entre 3 ou 4 

coberturas FDD (questão 16) e 1 ou 2 coberturas TDD. 

3.18 Qual deverá ser o espectro máximo FDD (e TDD, se for o caso) por 
operador que considera adequado na faixa dos 2,6 GHz? 

De um modo geral, a indústria (WIMAX FORUM, INTEL e a REPRESA), é da 

opinião que não deveria existir limite máximo na quantidade de espectro a 

consignar por operador. O GRUPO PT considera que a imposição dum limite 
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máximo de espectro por operador depende do modelo de selecção escolhido: a) 

no caso de concurso comparativo o GRUPO PT indica, como valor meramente 

indicativo e dependendo do número de direitos disponíveis, 6 blocos para FDD e 

6 blocos para TDD10, b) no caso do modelo de selecção assentar em leilão 

então o GRUPO PT considera que não deverá ser fixado qualquer limite. A 

VODAFONE salienta que a definição dos limites máximos e mínimos para 

atribuição de espectro deverá resultar da manifestação de intenções do mercado 

e dos diversos operadores que o compõem. A SONAECOM refere que os blocos 

de FDD a atribuir aos operadores deverão ter uma largura de banda de múltiplos 

de 20 MHz. Outra entidade que solicita confidencialidade salienta as vantagens 

de permitir que um único operador possa adquirir espectro TDD e FDD através 

da operação de redes LTE em modo dual (FDD/TDD).  

Entendimento do ICP-ANACOM 

Da análise das respostas o ICP-ANACOM extrai que existe um consenso por 

parte da indústria, sendo esta favorável à não imposição dum limite máximo na 

quantidade de espectro a consignar por operador. No que diz respeito às 

respostas dos operadores SMT, estas são divergentes, salientando-se o vínculo 

que faz o GRUPO PT entre a limitação na quantidade de espectro e o modelo de 

selecção.  

O ICP-ANACOM irá considerar cuidadosamente o entendimento generalizado de 

que, independentemente do processo de selecção a adoptar, não deverá ser 

imposto um limite máximo na quantidade de espectro a atribuir por operador, 

embora realce que esta posição tem que ser devidamente balanceada com a 

necessidade de assegurar uma utilização efectiva das frequências, bem como 

de promoção de concorrência. 

3.19 Assumindo haver necessidade de limitar o número de direitos de 
utilização de frequências em relação à faixa dos 2,6 GHz, que modelo 
de atribuição considera adequado? Identifique as vantagens dessa 
opção face a outras. 

                                                 
10

 O ICP-ANACOM subentendeu que ―blocos para TDD‖ neste contexto se refere a blocos de 5 MHz. 
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O GRUPO PT, a SONAECOM, a ZON e outra entidade que solicitou 

confidencialidade criticam o processo de leilão enquanto modelo de atribuição 

de direitos de utilização de frequências do espectro radioeléctrico por, na sua 

opinião, não constituir nem a melhor, nem a forma mais eficiente daquela 

atribuição. Entendem que em Portugal, e nas actuais circunstâncias, o modelo 

mais adequado para o efeito é o concurso comparativo, o qual apresenta 

vantagens acrescidas face ao leilão. 

No entender de uma entidade que solicitou confidencialidade, numa situação em 

que o modo de atribuição dos direitos de utilização fosse o leilão, seria 

expectável que os actuais detentores de direitos de utilização para o Serviço 

Móvel Terrestre (GSM e UMTS) apresentassem ―as melhores propostas em 

leilão e que evitassem assumir compromissos de realização de quaisquer 

investimentos específicos ou de desenvolvimento do negócio numa faixa de 

frequências que não têm real necessidade de explorar.‖ Mais considera essa 

entidade que, ainda que lhes fosse vedado o acesso a estas frequências, ainda 

assim o modelo de leilão não seria o ideal uma vez que não permitiria a 

adequada ponderação de factores como a inovação tecnológica e comercial, 

necessários para diferenciar operações nesta banda. 

Registe-se também que a ZON defende o afastamento dos actuais detentores 

de direitos de utilização para o Serviço Móvel Terrestre. Este operador chama 

ainda a atenção para a situação particular dos ―direitos de utilização de 

frequências detidos pela ZON Madeira‖. 

A SONAECOM considera que nas situações de leilão os concorrentes não têm 

incentivo para se comprometerem com uma utilização de espectro mais eficiente 

do que o exigido nas condições iniciais nele fixadas, ou seja, será um modelo 

que não incentiva à superação dos limites que são estabelecidos a priori e que 

são públicos. Além de que, o elevado valor pago em sede de leilão acaba por 

limitar a capacidade de investimento das entidades vencedoras. Por oposição, 

no entender deste operador, o sistema concursal permite a optimização da 

utilização do espectro do ponto de vista da eficiência técnica e da oferta de 
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serviços. A falta de conhecimento em relação ao teor das propostas 

concorrentes obriga cada proponente a apresentar e melhor proposta que lhe for 

possível. 

A VODAFONE considera que o modelo de atribuição de direitos de utilização de 

frequências deve, nos termos da lei, ser um processo aberto, transparente e não 

discriminatório, que permita que todos os interessados possam concorrer em 

igualdade de condições, fomentando a competitividade do mercado. A ser um 

leilão as regras que venham fixar o acesso devem assegurar o princípio de 

igualdade de apreciação e tratamento entre os vários interessados.   

O WIMAX FORUM e outra entidade que solicitou confidencialidade não se 

pronunciaram especificamente sobre o modelo de selecção que entendem mais 

adequado. No entanto, a referida entidade salienta as vantagens de manter 

controlados os custos do espectro independentemente do modelo escolhido. Por 

seu turno, o WIMAX FORUM apoia os modelos que permitem uma maior 

flexibilidade na quantidade de espectro FDD/TDD a ser atribuída e onde a 

escolha é realizada pelo mercado e não definida a priori.   

Por último, a INTEL defende um modelo envolvendo o leilão, a decorrer em duas 

fases. Na primeira fase seria apurado o interesse nas frequências a atribuir, 

seguindo-se a fase de licitação sobre lotes.   

 

Entendimento do ICP-ANACOM 

A LCE prevê dois procedimentos de atribuição de direitos de utilização de 

frequências: através da realização de concurso ou de leilão. Invocar que este 

último procedimento não é adequado à atribuição daqueles direitos em Portugal, 

é negar a aplicabilidade da Lei. Dessa forma, há que avaliar cuidadosamente em 

que ocasiões se deve recorrer a um ou a outro dos procedimentos, sendo de 

evitar posições de rejeição liminar com argumentos que tão pouco são 

específicos deste tipo de metodologia. Em particular, não se entendem as 

referências à ausência de incentivos à eficiência (que não foram minimamente 

explicados), parecendo decorrer das respostas apresentadas que a rejeição do 
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leilão, enquanto mecanismo de atribuição de frequências, assenta num receio, 

por parte da generalidade dos operadores, relativo a pagamentos elevados 

decorrentes de tais atribuições. Parecem ignorar que esta questão não é 

específica dos leilões, na medida em que os concursos públicos também podem 

levar ao pagamento de montantes elevados (vide o caso do concurso público 

para a atribuição das licenças UMTS) e que os montantes a pagar 

corresponderão sempre à valorização que as entidades envolvidas no leilão 

fizerem do espectro radioeléctrico que estiver a licitação. 

A política de gestão do espectro que o ICP-ANACOM tem vindo recentemente a 

adoptar, tem tido como uma das suas linhas orientadoras a diminuição da sua 

intervenção no mercado, devolvendo, sempre que possível, aos seus agentes as 

melhores opções, quer no que respeita às tecnologias a utilizar, quer aos 

serviços a prestar e aos mercados a endereçar. Nesta perspectiva, de maior 

contributo do mercado para a própria definição das condições de utilização do 

espectro radioeléctrico – que tem aliás colhido completa unanimidade nas 

diversas consultas públicas que o ICP-ANACOM tem desenvolvido – deve ser 

considerada a opção de se recorrer a leilões para a atribuição de espectro. Isto 

porque se os agentes económicos sabem tomar as melhores opções no que 

respeita aos aspectos acima mencionados, não se pode considerar que não o 

podem fazer quando se trata de decidir qual o montante a pagar pela atribuição 

de frequências. 

Tal como sublinhado no documento da Consulta Pública, o ICP-ANACOM é da 

opinião que não foram apresentadas razões objectivas que levem à rejeição do 

modelo de selecção por leilão, entendendo que devem ser tidas em devida 

consideração as vantagens deste sistema quanto a assegurar os princípios de 

neutralidade tecnológica e de serviços.  

Para além do mais, ao longo do presente relatório têm-se observado algumas 

discrepâncias nas respostas apresentadas, nomeadamente no que diz respeito 

à conjugação da faixa 2,6 GHz com outras, o âmbito de utilização dos direitos de 

utilização (nacional versus regional), quantidade de espectro TDD e FDD a 
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atribuir por operador, tecnologia a implementar. Assim sendo, o ICP-ANACOM 

considera mais adequado optar por um mecanismo de selecção que seja o 

suficientemente flexível para satisfazer as necessidades dos diferentes ―market 

players‖, o que pode ser melhor alcançado através do desenho de um leilão com 

regras adequadas para cumprir com ditas necessidades.  

Por último, refira-se que não foi apresentado, por nenhum respondente, 

informação adicional que permita entender eventuais características específicas 

do mercado português que desaconselham a opção por leilão, face à adopção 

deste método pela generalidade dos países onde esta faixa já foi colocada no 

mercado. 

3.20 Considera que o acesso ao espectro nos 2,6 GHz deve ser aberto a 
todos os operadores/prestadores? Em caso negativo, justifique e 
identifique as categorias de operadores/prestadores que considera 
que deveriam ser excluídos ou condicionados no processo de 
atribuição de espectro, nomeadamente à luz do nº2 do artº 15 da 
LCE. 

Das entidades que se pronunciaram relativamente a esta matéria, o GRUPO PT 

e a VODAFONE consideram que o processo deve ser aberto a todos os 

operadores/prestadores. A SONAECOM entende que o impedimento de alguns 

operadores ou prestadores participarem nos procedimentos de atribuição de 

frequências só é admissível se devida e objectivamente justificado. Considera 

que não existem razões para a exclusão dos actuais operadores que prestam 

serviços móveis suportados em UMTS do procedimento de atribuição, devendo 

pelo contrário ser dada preferência aos prestadores que dispõem actualmente 

de espectro na banda dos 1,9GHz/2,1GHz, pelo facto do LTE ser uma 

tecnologia complementar e de evolução natural do UMTS e ser, no seu 

entender, a que mais se perspectiva para a faixa dos 2600 MHz. 

Na opinião de outra entidade que solicitou confidencialidade e da ZON, deverão 

ser impedidos de concorrer os operadores do Serviço Móvel Terrestre, os com 

dominância nos mercados de banda larga e entidades que controlem, sejam 

controladas ou formem grupo com os operadores anteriormente identificados. 
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A REPRESA, apesar de considerar que cabe aos operadores pronunciarem-se, 

considera que todos devem ter a possibilidade de construir a sua própria rede 

WIMAX nos 2,6GHz.  

Entendimento do ICP-ANACOM 

Das respostas apresentadas o ICP-ANACOM nota a existência de uma grande 

disparidade nas opiniões, em função do posicionamento no mercado dos 

diversos respondentes. Tendo em conta que um dos objectivos do ICP-

ANACOM é promover a concorrência na oferta de redes e serviços de 

comunicações electrónicas permitindo a entrada a novos operadores no 

mercado, e que a quantidade de espectro em questão poderá permitir a 

operação de até um máximo de 4 a 6 redes, o ICP-ANACOM entende que não 

existem razões que impeçam que o acesso ao espectro nos 2,6 GHz seja aberto 

a todas as entidades, sem restrições.     

3.21 Qual a sua opinião em relação à realização do processo de selecção 
até ao terceiro trimestre de 2009? Caso considere adequar-se outra 
calendarização, queira p.f. indicar a mesma. 

No que concerne à data para a realização do processo de selecção, algumas 

das entidades que responderam referiram algumas preocupações com a 

necessidade de articular este processo com outros que o ICP-ANACOM está a 

desenvolver.  

Uma entidade que solicitou confidencialidade refere que o processo de selecção 

deveria realizar-se antes da atribuição das frequências na faixa dos 3,6 GHz, 

pois a disponibilização da faixa de frequências dos 2,6 GHz poderia conduzir à 

redução dos custos das redes BWA comparativamente com as frequências de 

3,6 GHz. No seu entendimento os dois processos deveriam estar até 

associados, uma vez que a sua segmentação ou a eventual associação a outros 

blocos de frequências já atribuídos manteriam afastados da concorrência 

efectiva todos os candidatos a prestar novos serviços de comunicações 

electrónicas via rádio, enquanto favoreceriam operadores já estabelecidos. 
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O GRUPO PT considera que tendo em conta as outras acções que o ICP-

ANACOM está a desenvolver – leilão BWA (Broadband Wireless Access), 

dividendo digital e o comércio secundário de espectro - o processo de selecção 

não se deverá realizar antes do final do terceiro trimestre de 2009. 

A VODAFONE entende que, dado a tecnologia UMTS 3G ainda não ter 

esgotado todas as suas possibilidades de utilização e de cobertura nas actuais 

frequências, dado o contributo que a revisão da Directiva GSM, com a 

possibilidade do refarming, pode dar para uma maior abrangência dos serviços 

3G e, finalmente, considerando o contexto económico mundial, o processo de 

selecção deverá ocorrer durante o ano de 2010. 

Para a SONAECOM será prematuro proceder à atribuição da banda antes de 

2010 ou 2011, pois não foi ainda definido o refarming dos 900 e 1800 MHz, os 

standards 3GPP foram concluídos recentemente (Dezembro de 2008) e 

normalmente entre o fecho dos standards e os primeiros equipamentos 

comerciais decorrem normalmente mais de 2 anos e os operadores deverão 

efectuar ainda testes de validação para aferirem as limitações práticas das 

tecnologias antes de tomarem uma decisão sobre o interesse da banda, 

prevendo aquela empresa que o equipamento para a realização desses testes 

esteja disponível no 3º trimestre de 2009. 

A REPRESA, a INTEL, o WIMAX FORUM e outra entidade que solicitou 

confidencialidade são de opinião que o processo deve iniciar-se o mais cedo 

possível. 

Entendimento do ICP-ANACOM 

Tendo em conta as respostas apresentadas, o facto da tecnologia LTE ainda 

não estar disponível no mercado para o desenvolvimento de operações 

comerciais, a possibilidade de conjugar os 2,6 GHz com outras faixas, assim 

como o processo de selecção por leilão para a faixa dos 3,4-3,8 GHz - cujo 

regulamento se encontra já em processo de Consulta Pública - o ICP-ANACOM 

considera apropriado dar início ao processo de selecção dos 2,6 GHz só depois 
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da primeira fase de atribuição dos direitos de utilização na faixa dos 3,4-3,6 GHz 

e não antes do segundo semestre de 2010.  

4. Conclusões 

O ICP-ANACOM agradece a todos os que através da participação no presente 

processo de consulta o enriqueceram permitindo a esta Autoridade recolher 

informação relevante para a sua tomada de decisão. 

Naturalmente que, no âmbito do quadro regulamentar em vigor, a auscultação 

do mercado a que este relatório põe termo, não substitui, nem poderia substituir, 

os procedimentos de consulta que, nos termos da LCE ou dos Estatutos do ICP-

ANACOM, terão lugar de forma a determinar, nomeadamente, o número de 

direitos de utilização de frequências a atribuir, o seu objecto e âmbito bem como 

o modo de atribuição dos mesmos. 

Neste contexto, sendo importante manter o mercado informado relativamente ao 

processo decisório do ICP-ANACOM releve-se que decorrem desde já, da 

análise e ponderação das posições defendidas pelos vários participantes na 

consulta, as conclusões que de seguida se apresentam. 

Parece ponto assente que há um interesse alargado na faixa 2500-2690 MHz 

para serviços de comunicações electrónicas em Portugal, pelo que o ICP-

ANACOM irá disponibilizar o espectro em causa, em cumprimento da Decisão 

da Comissão 2008/477/CE. 

No que toca à conjugação da faixa dos 2,6 GHz com outras, pode dizer-se que 

as posições manifestadas foram variadas. Em geral ficou demonstrado o 

interesse em complementar os 2,6 GHz com outras faixas de frequências,  que 

variaram em função das áreas de negócio e do interesse dos respondentes.  

Neste contexto, tendo em consideração as respostas recebidas e as orientações 

estabelecidas na legislação, entende o ICP-ANACOM ser de definir um conjunto 

de linhas de orientação que se podem sintetizar da seguinte forma: 
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Deverá ser dada oportunidade ao mercado de conjugar a disponibilização da 

faixa dos 2,6 GHz com o espectro disponível, embora não definindo à priori 

agregações fechadas de espectro radioeléctrico. Quer isto dizer que deverá 

ser dada oportunidade, num mesmo processo de selecção, de os diversos 

intervenientes no mercado, poderem definir a agregação de espectro 

radioeléctrico que melhor lhes convier, a partir daquele que se encontrar 

disponível, ou seja na faixa dos 2,6 GHz, na faixa dos 1800 MHz (30 MHz 

actualmente disponíveis, conforme constantes do QNAF), e na faixa dos 2,1 

GHz (5 portadoras de 5 MHz, correspondentes ao espectro 1900-1910 MHz 

e 2010-2025 MHz). Refira-se que opções relativas à faixa de extensão do 

GSM (e-GSM), serão tomadas apenas após a conclusão do processo de 

refarming do GSM 900/1800. 

É espectável que os serviços a prestar se insiram no âmbito do IMT com 

vista a propiciar banda larga móvel, devendo no entanto o processo de 

selecção respeitar os princípios de neutralidade de serviços de 

comunicações electrónicas e neutralidade tecnológica que orientam 

actualmente as práticas de gestão de espectro. De notar que o ICP-

ANACOM não tenciona no entanto limitar a oferta de serviços, àqueles 

determinados pelo IMT mas antes, em consonância como a Decisão 

2008/477/CE, de 13 de Junho de 2008, permitir a prestação de serviços de 

comunicações electrónicas. Os direitos de utilização deverão ter âmbito 

nacional, sem contudo se pretender fixar obrigações de cobertura (área e/ou 

população). Em relação ao modelo de atribuição a adoptar para a faixa dos 

2,6 GHz, o ICP-ANACOM considera que, na sequência da adopção de 

princípios de neutralidade tecnológica e de serviços de comunicações 

electrónicas, pelos quais as entidades que responderam à consulta nutrem 

simpatia, bem como na eventual ausência de obrigações de cobertura, será 

difícil fixar os critérios e/ou parâmetros técnicos que possam servir de 

comparação entre propostas concorrentes, nomeadamente tendo em 

consideração o objectivo de permitir ao mercado a melhor escolha das 

combinações de espectro radioeléctrico disponível. Por conseguinte, o ICP-
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ANACOM pondera adoptar o leilão como modelo de atribuição do espectro 

nos 2,6 GHz. Relativamente a quem poderá aceder aos direitos de utilização 

de frequências em causa, o ICP-ANACOM deverá optar por não restringir o 

acesso à faixa dos 2,6 GHz. No que respeita às condições técnicas de 

utilização de espectro, o ICP-ANACOM considera adoptar a canalização 

proposta na Alternativa 1 da Decisão da CEPT ECC/DEC(05)05; sem 

prejuízo de no futuro se possibilitar outros arranjos em termos de modos FDD 

e/ou TDD desde que seja acautelada a minimização de interferências entre 

operadores. No que toca a coexistência FDD/TDD e entre sistemas TDD não 

sincronizados, entende-se mais adequado implementar faixas de guarda, ao 

invés da consignação dessas frequências mesmo que com a limitação de 

potência.  

A aplicação da BEM para Estações de Base de acordo com as condições 

técnicas mencionadas no anexo da Decisão 2008/477/CE assim como os 

requisitos relevantes constantes no Relatório 19 da CEPT também irão 

integrar as condições técnicas de utilização do espectro. No entanto, no que 

diz respeito à BEM de parâmetros menos restritivos para Estações de Base 

ou à possibilidade de se incrementar a potência das estações de base de 61 

dBm/5 MHz para 68 dBm/5 MHz, uma vez que a mesma requer uma 

implementação cautelosa, dependente de situações particulares, o ICP-

ANACOM irá estabelecer o modo como será implementada tal possibilidade 

aquando do licenciamento radioeléctrico. Por outro lado, sem prejuízo da 

definição dos parâmetros técnicos impostos pelas BEMs, o ICP-ANACOM 

entende como favorável a celebração voluntária de acordos entre operadores 

de redes ―vizinhas‖ possibilitando-se assim o desvio dos parâmetros 

estabelecidos pelas BEMs.  

Na gestão de interferências, o ICP-ANACOM considera que a sua resolução 

deve ser alcançada, sempre que possível, pelos operadores envolvidos, 

promovendo que a mesma fique sob responsabilidade dos operadores 

envolvidos quando estiverem satisfeitas as condições técnicas estabelecidas. 

O ICP-ANACOM não deixará no entanto de intervir quando tal lhe for 
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solicitado, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas, 

designadamente no artigo 10º da LCE. Na definição do número de direitos de 

utilização de frequências a atribuir irão ser tidas em consideração as 

respostas relativas ao espectro mínimo por operador para viabilizar uma 

operação FDD e TDD na faixa central - considerando que não existiram 

respostas relativas a uma operação FDD externa na faixa central (isto é, em 

linha com a Alternativa 1 da Decisão ECC/DEC/(05)05). Por outro lado, não 

será imposto um limite máximo na quantidade de espectro a atribuir por 

operador. 

Sobre a calendarização, o ICP-ANACOM ponderou os argumentos proferidos 

pelas entidades que se manifestaram e considera adequado apontar para o 

final de 2010 para a definição detalhada do procedimento de limitação dos 

direitos de uso para as faixas que poderão vir a ser disponibilizadas ao 

mercado nacional, em simultâneo com a dos 2,6 GHz. Assim, em termos de 

um cronograma, ainda que meramente indicativo, prevê-se o seguinte 

calendário: 
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ANEXO 1 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 

2G Segunda Geração 

3G Terceira Geração 

4G Quarta Geração 

BEM Block Edge Mask 

BWA Broadband Wireless Access 

CE Comissão Europeia 

CEPT Conferência Europeia das Administrações de Correios e 

Telecomunicações 

e-GSM Faixa de extensão do GSM 

ECC Electronic Communications Committee 

FDD Frequency Division Duplex 

GSM Global System for Mobile Communications 

HSDPA High-Speed Downlink Packet Access 

HSPA High-Speed Packet Access 

HSPA+ Evolução do HSPA  

HSPD High Speed Packet Data 

HSUPA High-Speed Uplink Packet Access 

ICP-ANACOM ICP-Autoridade Nacional de Comunicações 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IMT-2000 International Mobile Telecommunications - 2000 
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LCE Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro) 

LTE Long Term Evolution 

MMDS Multichannel Multipoint Distribution Service 

OFDMA  Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 

QNAF Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 

RA-07 Assembleia de Radiocomunicações 2007 

RR Regulamento de Radiocomunicações 

SCE Serviços de Comunicações Electrónicas 

SMT Serviço Móvel Terrestre 

TDD  Time Division Duplex 

UIT União Internacional das Telecomunicações 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System  

UMTS 900 UMTS na faixa dos 900 MHz 

VoIP Voice over IP (Internet Protocol) 

WAPECS Wireless Access Policy for Electronic Communications Services 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Wireless Local Area Network 

WMAN Wireless Metropolitan Access Network 

WRC-07 World Radiocommunications Conference - 2007 
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