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1. INTRODUÇÃO 

Por deliberação de 17 de Dezembro de 2004, foi aprovado o novo Quadro Nacional de 

Atribuição de Frequências (QNAF), preparado ao abrigo dos artigos 15.º e 16.º da Lei das 

Comunicações Electrónicas (REGICOM - Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro).   

O novo QNAF contém a tabela de atribuição de frequências, a indicação das frequências 

atribuídas bem como as reservadas e a disponibilizar para o ano de 2005 no âmbito das redes 

e serviços de comunicações electrónicas, acessíveis e não acessíveis ao público, especificando 

os casos em que é necessária a atribuição de direitos de utilização de frequências e o 

respectivo processo de atribuição. O QNAF inclui ainda a indicação das utilizações de 

frequências isentas de licenciamento radioeléctrico.   

Tratando-se de um instrumento com impacto significativo no mercado relevante, foi 

determinada a submissão do QNAF ao procedimento geral de consulta, nos termos do artigo 

8.º da referida Lei, tendo para o efeito sido fixado um prazo inicial de 20 dias úteis, que 

terminava a 19 de Janeiro de 2004.  

Por deliberação de 21 de Janeiro de 2005, o prazo limite para resposta à consulta pública 

sobre o QNAF foi alargado até 26 de Janeiro de 2005. 

Nos termos dos procedimentos de consulta adoptados pelo ICP-ANACOM em 12.2.2004, esta 

Autoridade deve analisar todas as respostas e disponibilizar um documento final contendo 

uma referência a todas as respostas recebidas e uma apreciação global que reflicta o seu 

entendimento sobre as mesmas - é, pois, esse o objecto do presente documento.  

Assim, foram recebidos comentários por parte do Grupo Portugal Telecom (Grupo PT), da 

Onitelecom- Infocomunicações S.A. (Onitelecom), da Radiomóvel-Telecomunicações S.A., 

da   Sonaecom S.G.P.S., SA (Sonaecom) e da Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S. 

A.(Vodafone).  

Apresentam-se neste documento os aspectos de relevo que, durante a análise dos comentários 

recebidos, se considerou oportuno clarificar, ou para os quais são explicitamente solicitados 

esclarecimentos adicionais por parte das entidades acima referidas. Neste sentido, são 

primeiro abordadas questões relacionadas com pormenores de conteúdo do QNAF, 

concentrando-se, de seguida, a análise em aspectos específicos relacionados com conceitos. 
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Por fim, abordam-se os restantes pontos que suscitaram comentários por parte dos 

intervenientes. 

2. COMENTÁRIOS / QUESTÕES LEVANTADAS 

2.1. Comentários ao conteúdo do QNAF 

2.1.1. Inclusão / alteração de informação no QNAF 

O Grupo PT solicita a inclusão na Tabela de Atribuição de Frequências dos seguintes 

aspectos: 

- Indicação de faixa harmonizada ao nível europeu e da respectiva disposição 

regulamentar comunitária;  

Encontram-se na coluna “Notas”, referências frequentes a decisões CE, planificações, 

normas, condicionantes ou ainda outras informações pertinentes, as quais, em 

conjunto com a consulta ao ERC Report 025 e ao site do ERO (http://www.ero.dk/rtte) 

permitem concluir sobre a harmonização da faixa. 

- Indicação de utilizações em derrogação e detalhes técnicos;  

O ICP-ANACOM apresenta ao leitor a informação disponível, incluindo as 

derrogações à Tabela de Atribuição de Frequências; exceptuam-se as frequências 

atribuídas às Forças Armadas e às Forças e Serviços de Segurança, as quais, de acordo 

com o n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º5/2004, se encontram excluídas de publicitação no 

QNAF. 

- Informação sobre o grau de ocupação, ou disponibilidade, das diferentes faixas; 

O ICP-ANACOM considera que, de acordo com a legislação em vigor, a informação 

relativa às utilizações que se disponibiliza permite retirar a informação pretendida. 

- Informação pertinente relativa às redes e serviços de comunicações electrónicas não 

acessíveis ao público, licenciadas até à data de 31 de Outubro de 2004;  

http://www.ero.dk/rtte
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Em conformidade com a alínea a) do n.º 1) do artigo 16.º da Lei n.º5/2004, o ICP-

ANACOM deve publicitar “as faixas de frequências e o número de canais já 

atribuídos às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 

acessíveis ao público”. Não determina portanto a lei, a obrigação de publicitar as 

faixas de frequências atribuídas às empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações electrónicas não acessíveis ao público.  

O Grupo PT solicita também esclarecimentos adicionais em relação à definição de “faixa 

condicionada” e critérios seguidos na atribuição de tal designação.  

O espaço pelo qual podem propagar-se as ondas radioeléctricas constitui domínio público do 

Estado, estando a gestão do espectro radioeléctrico cometida ao ICP-ANACOM (artigos 14.º 

e 15.º da Lei n.º5/2004). As faixas condicionadas provêm de um acordo celebrado entre o 

ICP-ANACOM e o Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA), através do qual a 

gestão de determinadas faixas é delegada pelo ICP-ANACOM no EMGFA. Este acordo 

resulta de uma análise criteriosa e detalhada dos interesses civis e militares ao nível das 

Forças Armadas, das Forças de Segurança Nacionais e Comandos e Forças NATO em 

território nacional.  

De acordo com a Portugal Telecom S.A. alguns elementos relativos a utilizações da PT 

Comunicações do serviço fixo ponto-ponto e serviço fixo feixes transportáveis estão 

discordantes com os apresentados em consulta pública.  

Foram alterados no Capítulo 2 (Publicitação das Utilizações e Reservas de Faixas de 

Frequências) os elementos que se confirmaram incorrectos. 

A Radiomóvel solicita a alteração do texto da nota (5) do capítulo 2, relativa às utilizações 

SMRP (CDMA) que refere “Portadora de 1,25 MHz, cuja utilização no sul do país (Alentejo 

e Algarve) só se poderá verificar após 2006”, em conformidade com o seu título de 

licenciamento que refere “a partir do ano de 2006”.  

A referida nota (5) do capítulo 2 reflecte a terminologia do Despacho de 14 de Março de 

2002, do então Secretário de Estado Adjunto e dos Transportes, pelo que não será a mesma 

alterada.  

A Vodafone refere que a Tabela de Atribuição de Frequências é omissa no que respeita à 

aplicação nacional do FWA na faixa de frequências 3400-3600 MHz.  
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De facto, a versão da Tabela de Atribuição de Frequências colocada em consulta pública 

indica apenas, por lapso, “Fixo (FIX) – aplicações PMP” em vez de “Fixo (FIX) – aplicações 

FWA”, na coluna “Aplicações Nacionais” da faixa de frequências 3400-3600 MHz. Tal 

situação foi entretanto corrigida na Tabela de Atribuição de Frequências. 

Refere ainda a Vodafone que os recursos de espectro atribuídos às Forças Armadas e às 

Forças de Segurança, e que venham a ser libertados nos anos seguintes, devem ser 

publicitados em faixas de frequências reservadas e a disponibilizar.  

O ICP-ANACOM entende que, se no momento em que o QNAF é publicado, se prevê já uma 

utilização para o espectro que vai ser libertado, estão já reunidas as condições para que essa 

quantidade de espectro seja incluída em faixas de frequências reservadas e a disponibilizar. 

Pretende-se que esta publicitação dê indicações claras, precisas e reais ao mercado sobre os 

recursos que irão ser disponibilizados. 

A Sonaecom considera importante incluir na tabela sobre a utilização de frequências 

informação sobre a data e modo como as frequências foram atribuídas no passado.  

Considera-se que tal informação excede o âmbito desta publicação, nomeadamente o 

estipulado no artigo 16.º da Lei n.º5/2004, pelo que não se considera oportuno proceder à 

alteração da referida tabela. 

De salientar que estão disponíveis no site do ICP-ANACOM versões anteriores do QNAF, 

bem como outros documentos, publicações periódicas e títulos de exploração, os quais 

contêm informação relevante no âmbito da gestão de espectro.  

Uma vez que estes documentos são públicos e podem ser consultados por quem estiver 

interessado e dado que o ICP-ANACOM disponibiliza, nos termos da lei, a quem pretender 

obter mais dados, a informação que lhe é requerida, considera-se que o direito à informação se 

encontra plenamente assegurado, pelo que não procede o comentário da Sonaecom. 
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2.1.2. Enquadramento de novos sistemas / tecnologias 

O Grupo PT refere que gostaria que o QNAF reflectisse o possível enquadramento dos 

sistemas rádio UWB1,2.  

Este assunto está ainda em debate ao nível internacional, revelando-se necessária a execução 

de vários estudos de compatibilidade em relação a serviços e sistemas existentes em faixas de 

frequências visadas pelos UWB. . 

 Ao nível da CEPT, ainda se encontram a decorrer trabalhos que visam dar resposta ao 

Mandato da Comissão Europeia “Mandate to CEPT to harmonise radio spectrum use for 

Ultra Wide Band Systems in the European Union” (ver 

http://europa.eu.int/information_society/policy/radio_spectrum/current/index_en.htm ). 

Ora, estando ainda a desenvolver-se esforços para harmonizar a introdução destes sistemas na 

Europa, designadamente ao nível da  CEPT e da Comissão Europeia (CE), o enquadramento 

de sistemas UWB na versão do QNAF que foi colocada em consulta pública revelar-se-ia 

prematuro. 

No entanto, a sua inclusão será, a seu tempo, considerada. 

A Onitelecom, por outro lado, invoca a necessidade de se proceder a uma consulta prévia 

junto dos operadores de telecomunicações em relação a novas tecnologias para a 

implementação de redes de acesso rádio de banda-larga 

A Sonaecom considera adequado que o QNAF, na parte correspondente à apresentação de 

frequências FWA, contemple a norma que rege o WiMAX.  

 

 

 

 

 

1 O Grupo PT faz referência a sistemas rádio “UWA”, a qual nos parece um lapso.  

2 UWB: Ultra Wide Band. 
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Ao nível nacional, estão a analisar-se os aspectos técnicos e regulamentares relativos à 

introdução do WiMAX / novas tecnologias para a implementação de redes de acesso rádio de 

banda larga. Está-se a acompanhar o debate Europeu (CEPT, CE) sobre a matéria, o qual é 

expectável que motive importantes conclusões até ao final do corrente ano, considerando-se 

conveniente harmonizar as soluções a implementar no âmbito desta nova tecnologia. É 

expectável que até lá, pelo menos, se identifique ao nível da CEPT uma sub-faixa nos 5 GHz 

que permita aplicações baseadas em WiMAX. 

Atendendo ao interesse que o assunto está a despertar ao nível nacional, o ICP-ANACOM irá, 

logo que possível, disponibilizar informação sobre o enquadramento técnico e regulamentar 

do WiMAX em Portugal. O QNAF será, a seu tempo, actualizado com a informação 

relevante. 

2.1.3. Método de atribuição de frequências ao FWA 

A Sonaecom refere que “(…) o método de atribuição de frequências na banda standard FWA 

deve excluir as empresas do Grupo PT, impedindo-as de acederem a essas frequências (…)”.  

Esta questão não se coaduna com o propósito da consulta a que esteve submetido o QNAF. O 

ICP-ANACOM procedeu em 2004 a uma consulta pública sobre os actuais desenvolvimentos 

e interesses no uso da tecnologia FWA, que se considera ser a sede própria para o debate 

deste tipo de questões. 

2.1.4. Prorrogação de prazo à Radiomóvel 

A Sonaecom considera haver um lapso ao se referir no QNAF que a Radiomóvel mantém 

para 2005 os direitos de utilização dos sistemas MPT 1327, TETRA e CDMA, para a 

prestação do Serviço Móvel com Recursos Partilhados (SMRP). 
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A Radiomóvel ficou de facto obrigada a concluir o processo de migração da utilização das 

tecnologias MPT 1327 e TETRA para a tecnologia CDMA até 9 de Novembro de 2004 

(http://www.anacom.pt/streaming/lic012smrp.pdf?categoryId=1895&contentId=241870&fiel

d=ATTACHED_FILE), sob pena de caducidade do direito à utilização das frequências 

reservadas para o sistema tecnológico CDMA 

(http://www.anacom.pt/streaming/radiomovel.pdf?categoryId=35630&contentId=47608&fiel

d=ATTACHED_FILE). Nos termos da licença da Radiomóvel, concluído o processo de 

migração compete à ANACOM recuperar as referidas frequências MPT 1327 e TETRA, pelo 

que de facto não deve constar do QNAF uma data de revisão da atribuição destas frequências. 

Assim, considerando também a questão colocada pela Sonaecom,  aproveitou-se para corrigir 

este ponto e eliminou-se a referência à data de revisão da atribuição dos sistemas MPT 1327 e 

TETRA (14-10-2008) nas correspondentes tabelas em “Redes e serviços de comunicações 

electrónicas acessíveis ao público”.  

De notar que o ICP-ANACOM está a reavaliar a utilização do sistema SMRP-CDMA pela 

Radiomóvel no âmbito da sua licença. 

A Sonaecom, por outro lado, manifesta-se surpresa pelo facto da revisão da atribuição do 

SMRP, nas faixas 453-457,45 MHz e 463-467,45 MHz, ser apenas a 14 de Outubro de 2008.  

Uma vez que a licença SMRP reemitida é válida pelo prazo de 15 anos a contar da data da sua 

primeira emissão, o seu termo é, na realidade, 14 de Outubro de 2008, data considerada para 

revisão da atribuição. 

A Sonaecom considera que o ICP-ANACOM deveria informar o mercado sobre as medidas 

tomadas para certificação do cumprimento das condições impostas à Radiomóvel e as 

respectivas conclusões.   

Sobre esta matéria, cabe aqui referir que o ICP-ANACOM procedeu a uma análise dos 

elementos disponibilizados pela Radiomóvel a pedido do ICP-ANACOM. Considera-se que a 

pretensão da Sonaecom excede o âmbito da presente consulta pública ao QNAF. 

A Sonaecom coloca, por mera hipótese académica, um cenário em que o espectro disponível 

para prestação de SMRP recorrendo à tecnologia CDMA pode comportar mais um operador, 

pretendendo que o ICP-ANACOM esclareça sobre os canais utilizados pela Radiomóvel. 

http://www.anacom.pt/streaming/lic012smrp.pdf?categoryId=1895&contentId=241870&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/lic012smrp.pdf?categoryId=1895&contentId=241870&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/radiomovel.pdf?categoryId=35630&contentId=47608&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/radiomovel.pdf?categoryId=35630&contentId=47608&field=ATTACHED_FILE
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Apenas se considera pertinente acrescentar que o QNAF satisfaz, relativamente à divulgação 

de informação sobre espectro em utilização, o requerido no artigo 16.º da Lei n.º5/2004, pelo 

que não deverá conter informação tão específica como os canais que estão a ser utilizados 

pelos operadores. Tal está em consonância, por exemplo, com a informação que se publica 

relativamente ao GSM ou ao UMTS.  

2.1.5. Alteração de elementos constantes do QNAF em situações excepcionais 

O Grupo PT considera serem prejudiciais as situações que levem a alterar elementos 

constantes do QNAF, por as mesmas transmitirem insegurança e introduzirem incerteza 

regulatória. 

A Sonaecom, por outro lado, menciona que a publicitação no QNAF das frequências a 

atribuir no ano que se segue à sua publicação condiciona as frequências a atribuir, 

considerando que, sempre que se revele necessário e justificado, se deverá poder prever a 

atribuição de espectro não antecipado no QNAF. Entende que o QNAF não pode actuar 

como travão à actividade dos operadores, muito menos, quando estão em causa iniciativas 

inovadoras. 

A Vodafone defende que se deve  colocar em consulta pública qualquer alteração que se 

venha a registar no QNAF, por forma a garantir o direito de participação de todos os 

intervenientes e potenciais interessados.  

Compete ao ICP-ANACOM, no âmbito da gestão do espectro, nos termos do artigo 15.º da 

Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, planificar as frequências em conformidade com os 

seguintes critérios: 

 - Disponibilidade de espectro radioeléctrico; 

 - Garantia de condições de concorrência efectiva nos mercados relevantes; 

 - Utilização efectiva e eficiente das frequências. 

Neste âmbito, compete ao ICP-ANACOM publicitar anualmente o QNAF. Tratando-se de 

uma medida com impacte significativo no mercado relevante, deve a mesma ser submetida ao 

procedimento geral de consulta, constante do artigo 8.º da Lei n.º 5/2004. Foi esta que agora 

teve lugar. 

O QNAF é, por natureza, um documento estável pelo respectivo prazo de referência aprovado 

por uma deliberação do Conselho de Administração do ICP-ANACOM que só em situações 
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excepcionais, devidamente justificadas e fundamentadas, pode ser alterado (através de nova 

deliberação, que altere a anterior, respeitando naturalmente todos os procedimentos de 

consulta legalmente previstos, se for o caso). 

Complementarmente, nos termos do artigo 31.º do mesmo diploma, também a limitação do 

número de direitos de utilização de frequências a atribuir está sujeita ao procedimento geral 

de consulta, devendo ser ouvidos utilizadores e consumidores. 

Ora pode acontecer, e a Lei prevê essa possibilidade, que, para o período em referência (no 

presente caso, até ao final de 2005), não seja possível, por exemplo, ainda identificar todas as 

situações de limitação de direitos de utilização, nem determinar o respectivo processo de 

atribuição. Nestas circunstâncias o REGICOM prevê a possibilidade de casuisticamente ser 

cumprido, quando se justifique, o procedimento previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 31.º da 

mesma Lei. De igual modo, pode o ICP-ANACOM, mediante pedido razoável das entidades 

interessadas, considerar a atribuição de novos direitos de utilização, não previstos no QNAF, 

nos termos do nº 5 do artigo 31.º, tornando pública essa conclusão e dando início ao 

procedimento para apresentação de candidaturas a esses direitos. 

Do exposto se conclui que o QNAF, enquanto instrumento fundamental na gestão do 

espectro, é dotado, pela própria Lei, de estabilidade (para garantir a segurança aos 

intervenientes no mercado) e de capacidade de adaptação. É efectivamente entendimento do 

ICP-ANACOM que o QNAF não deve ser um travão à actividade dos operadores.  

2.1.6. Acesso a documentos mencionados no QNAF  

O Grupo PT pretende que o QNAF contenha hyperlinks para os documentos da CEPT e da 

UIT mencionados no Ponto 5 do Capítulo 1.  

Os documentos da CEPT (decisões, recomendações e relatórios) são de acesso público e 

gratuito (http://www.ero.dk, em Deliverables), o mesmo não acontecendo com a 

documentação da UIT. Não obstante, os interessados podem seleccionar e adquirir a 

informação pretendida no site da UIT (http://www.itu.int). 

http://www.ero.dk/
http://www.itu.int/
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2.2. Comentários a conceitos 

2.2.1. Clarificação de conceitos / definições 

O Grupo PT solicitou a clarificação dos conceitos “acessíveis ao público” e “não acessíveis 

ao público”, bem como “acessibilidade plena”, “método de selecção por concorrência” e 

“método de selecção por comparação”.  

Os conceitos “acessíveis ao público”, “não acessíveis ao público”, “método de selecção por 

concorrência” e “método de selecção por comparação” são utilizados na Lei n.º 5/2004 que os 

não define. Assim, não se considera o QNAF a sede própria para proceder a essas definições.  

Quanto ao conceito de “acessibilidade plena” é, nos termos explicitados no QNAF, um 

processo de atribuição de frequências por oposição aos processos de selecção por 

concorrência, comparação ou outros. 

Embora em todos os casos elencados no QNAF haja uma coincidência entre a exigência de 

um direito de utilização e a existência de um determinado procedimento de atribuição, deve 

notar-se que esta “colagem” não é obrigatória. O facto de se determinar que a utilização de 

uma frequência carece de um direito de utilização não significa que o regime não seja de 

acessibilidade plena. Dito de outra forma, pode haver situações em que se verifique a 

acessibilidade plena e ainda assim seja necessária a atribuição de um direito de utilização. 

Quando se determine que a atribuição do direito de utilização se fará mediante um 

procedimento de selecção por concorrência ou por comparação, então, de facto, não haverá 

acessibilidade plena. 

2.2.2. Alteração de terminologia 

É solicitado pelo Grupo PT que, em vez de “Processo de atribuição”, se diga “Processo de 

atribuição de direitos de utilização” ou “Processo de consignação”.  

O “processo de atribuição” referido no QNAF pode ser a acessibilidade plena, método de 

selecção por concorrência, comparação ou outros. No primeiro caso, podem ou não estar em 

causa direitos de utilização. 

Assim, a proposta do Grupo PT não deve proceder. 
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2.2.3. Validação pelo ICP-ANACOM de utilizações de espectro 

O Grupo PT considera indispensável que o ICP-ANACOM , nos termos do artigo 14.º da Lei 

n.º5/2004, estabeleça os procedimentos, indique a metodologia e esclareça em que casos se 

requer a validação prévia das utilizações de espectro, mesmo que estas estejam concordantes 

com a Tabela de Atribuição de Frequências, solicitando indicação dos elementos a fornecer.   

As utilizações de espectro devem basear-se na publicitação das utilizações e reservas de faixas 

de frequências estabelecidas para cada ano pelo QNAF. 

Quando seja prevista a necessidade de obtenção de direitos de utilização, e excepto nos casos 

de concurso ou leilão, o procedimento está fixado no documento “Procedimentos para início 

da oferta de redes e serviços de comunicações electrónicas”, disponível no site do ICP-

ANACOM (http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=113659). 

Quando não esteja prevista a necessidade de obtenção de direitos de utilização, bastará a 

obtenção da licença radioeléctrica, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei nº 151-A/2000, 

de 20 de Julho. 

Não sendo necessária a obtenção de direitos de utilização e tratando-se de utilizações de 

frequências para uso próprio e isentas de licença radioeléctrica, não é necessário qualquer acto 

prévio do ICP-ANACOM para a utilização do espectro. 

Modificou-se no QNAF a frase que gerou o pedido de clarificação por parte do Grupo PT, 

conforme o texto acima incluído. 

2.2.4. Licenciamento radioeléctrico 

O Grupo PT entende que deve ficar claramente expresso no QNAF que o licenciamento 

radioeléctrico, de rede ou de estação, corresponde ao acto que consagra a atribuição de um 

direito de utilização de frequências.  

De acordo com a lei (Lei nº 5/2004 e Decreto-Lei nº 151-A/2000, de 20 de Julho), existem 

dois planos de licenciamento autónomos e que podem coexistir:  

- O plano da atribuição de direitos de utilização (de frequências), no âmbito do regime 

de autorização geral instituído pela Lei nº 5/2004, quando expressamente previstos no 

QNAF; 

http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=113659


QNAF – Consulta Pública   

Análise dos comentários 13

- O plano do licenciamento radioeléctrico, regulado pelo Decreto-Lei nº 151-A/2000, 

em que se atribui ao titular o direito de utilizar, em concreto, uma rede ou estação de 

radiocomunicações, especificando detalhadamente as condições técnicas concretas 

dessa utilização. 

No QNAF estão necessariamente presentes esses dois graus do licenciamento que não podem 

ser confundidos. 

Assim, a utilização de frequências pode estar sujeita: 

- À obtenção de um direito de utilização e uma licença radioeléctrica; 

- Apenas à obtenção de uma licença radioeléctrica; 

- A nenhuma destas situações (caso de isenção de licenciamento radioeléctrico). 

2.2.5. Transmissão dos direitos de utilização de frequências 

O Grupo PT realça o parágrafo em que é dito que é admissível a transmissão da titularidade 

dos direitos de utilização de frequências identificados na publicação colocada a consulta 

pública, considerando não ser suficiente a remissão para o artigo 37.º da Lei n.º5/2004. 

Alude a que o ICP-ANACOM estabeleça, com a participação dos interessados, o “regime 

aplicável à transmissão dos direitos de utilização de frequências”.  

A Vodafone, por outro lado, gostaria que fossem esclarecidos quais os casos que não 

envolvem apenas a transferência de titularidade. Considera que quaisquer cenários 

formulados pelo ICP-ANACOM no âmbito da transmissão de direitos de utilização de 

frequências deve ser precedido do competente processo geral de consulta. 

Neste contexto, sugere-se a consulta do documento “The RSPG opinion on Secondary 

Trading of Rights to use the Radio Spectrum” 

(http://www.rna.it/doc/eu/rspg04_54_opinion_second_trading.pdf), o qual reflecte a opinião 

do grupo RSPG (Radio Spectrum Policy Group), em resposta a uma solicitação da Comissão 

sobre comércio secundário de direitos de utilização de espectro. 

De referir que o Grupo RSPG (Radio Spectrum Policy Group) foi estabelecido por uma 

Decisão da Comissão (2002/622/EC), tendo por missão apoiar e aconselhar a Comissão 

através de “Opiniões” em questões de política de espectro. 

http://www.rna.it/doc/eu/rspg04_54_opinion_second_trading.pdf
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A Sonaecom pretende que o projecto de QNAF é omisso em matéria de frequências cujos 

direitos de utilização são susceptíveis de transmissão. 

O artigo 37.º do REGICOM prevê a transmissibilidade dos direitos de utilização de 

frequências, competindo ao QNAF identificar os direitos em relação aos quais se admite tal 

possibilidade. 

Tratando-se de uma matéria ainda em estudo no ICP-ANACOM, aliás como nos outros países 

da Europa, neste primeiro QNAF do novo quadro regulamentar, foi opção do ICP-ANACOM 

admitir a transmissibilidade de todos os direitos de utilização identificados no QNAF, 

aplicando-se nesses casos o regime previsto no artigo 37º do REGICOM. 

Assim, o QNAF ora apresentado admite a transmissão de direitos de utilização enquanto 

transferência de titularidade, ou seja, nos mesmos termos em que era admitida na vigência do 

anterior quadro regulamentar (transmissão da licença nos termos do Decreto Lei nº 381-A/97, 

já revogado).  

Não se afastam contudo outras hipóteses de transmissão a analisar também casuisticamente, 

no âmbito do procedimento estabelecido no artigo 37º. 

Não corresponde pois à realidade a afirmação da Sonaecom de que “sem a definição das 

frequências susceptíveis de transmissão e respectivas condições, não se pode considerar o 

QNAF concluído nos termos previstos no REGICOM”. O QNAF foi concluído, contendo 

uma opção clara do regulador, para este primeiro ano, em matéria de transmissibilidade de 

direitos de utilização. 

2.3. Outros comentários  

2.3.1. Disponibilização do QNAF na Internet 

É mencionado pelo Grupo PT que o QNAF deve ser disponibilizado via Internet.  

De notar que as versões precedentes estiveram disponíveis no site do ICP-ANACOM. Depois 

de revista, a versão que esteve em consulta pública também será disponibilizada no site do 

ICP-ANACOM. 
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2.3.2. Compatibilização do QNAF com outras bases de dados 

Refere o Grupo PT que “O QNAF deve ser, tanto quanto possível, viável, harmonizado e 

compatível com outras bases de dados europeias, nomeadamente EFIS e TRIS, às quais 

deverá, igualmente dar acesso”.  

O QNAF é efectivamente um instrumento de trabalho. Contém a Tabela de Atribuição de 

Frequências, apresentando as atribuições do Regulamento das Radiocomunicações da UIT 

aplicáveis a Portugal, para além de listar as aplicações nacionais. Também inclui notas que 

remetem o leitor para planificações, normas, condicionantes ou ainda outras informações 

pertinentes em numerosas faixas do espectro radioeléctrico. O QNAF contém ainda os dados 

relativos a redes e serviços de comunicações electrónicas, correspondendo, efectivamente, a 

uma publicitação transparente das utilizações e reservas de faixas de frequências. Por 

conseguinte, não se considera ser questionável a viabilidade do QNAF, dado ser o documento 

que reúne os principais elementos que servem de base à gestão do espectro ao nível nacional.  

Por outro lado, é reconhecido o esforço que os países da CEPT têm feito no sentido de 

harmonizar as utilizações de espectro. Senão, atente-se à Tabela Comum Europeia, ERC 

Report 025 (disponível em http://www.ero.dk), que reflecte as harmonizações conseguidas no 

seio dos países da CEPT. Portugal, como membro da CEPT, participou, e participa, nas 

actividades de harmonização das utilizações de espectro, procurando, incessantemente, 

alinhar as utilizações planeadas com as europeias. 

O EFIS é de facto um sistema de informação de frequências gerido pelo ERO e que está 

acessível pela Internet. O EFIS colige dados dos países pertencentes à CEPT, entre os quais 

também de Portugal, permitindo, entre outros, comparar utilizações de países distintos. Os 

dados de Portugal contidos no EFIS foram disponibilizados pelo ICP-ANACOM, sendo, 

sempre que necessário, actualizados os mesmos. 

O TRIS (Technical Regulation Information System) é um sistema que permite que os 

interessados acedam a informação relativa ao procedimento 98/34 (relacionado com a 

obrigação dos Estados Membros de notificar a Comissão e os restantes membros sobre a 

regulamentação técnica de produtos em preparação; também é requerida a notificação dos 

serviços da sociedade de informação antes da regulamentação ser adoptada ao nível nacional). 

http://www.ero.dk/
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É possível que a médio prazo se modifique o formato actual do QNAF, por forma a permitir 

ao utilizador fazer buscas personalizadas e / ou mais selectivas, transformando a consulta ao 

actual QNAF num processo mais interactivo. Nesse âmbito, poderão entre outros ser criados, 

a médio prazo, links para outras aplicações, por forma a permitir ao utilizador a obtenção da 

informação pretendida. 

2.3.3. Actualização do QNAF  

É referido pelo Grupo PT que “O QNAF deve ser mantido actualizado, com indicação da 

data da última actualização”.  

Sendo o QNAF um instrumento fundamental para a gestão de espectro radioeléctrico, e, 

atendendo à constante evolução do sector das radiocomunicações, o QNAF, em conformidade 

com o estabelecido no artigo 16.º da Lei n.º5/2004, irá ser anualmente publicitado pelo ICP-

ANACOM. À semelhança, de resto, do que acontece com outras publicações, será indicada a 

data da sua última actualização. 

2.3.4. Introdução de faixas de frequências isentas de licenciamento radioeléctrico 

Na sequência de questões suscitadas durante o período de análise das respostas recebidas 

nesta consulta pública, nomeadamente sobre a disponibilização da faixa 1785-1800 MHz e da 

possibilidade de utilização de equipamentos Talkback (designados também por canais de 

retorno  e circuitos de ordem), foram introduzidas nesta publicação especificações técnicas 

por forma a contemplar a utilização isenta de licenciamento radioeléctrico de: 

- Microfones Emissores (na faixa 1785-1800 MHz)   

- Talkbacks (na faixa 440-450 MHz) 
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